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چکیده
تحقیق حاضربه منظور تعیین ارزش غذایی تفاله گوجهفرنگی فرآوری شده با سطوح صفر (شاهد) ،یک و دو درصد اوره،
با استفاده از روشهای کیسههای نایلونی و تولید گاز انجام شد .در این پژوهش از دو رأس گوسفند یکساله قزل اتتزهی
دارای کانوالی شکمبه ای ( 53± 1/8کیلزوگرم)  ،در آزمزایش  in situاسزتفاده شزد .تجلیزهپذیززری نمونزه هزا بزه روش
کیسههزای نایلونی در زمانهزای  56 ،24 ،16 ،12 ،8 ،6 ،4 ،2 ، 0و  48ساعت اندازهگیزری شزد و مقزدار گزاز تولیزدی در
زمانهای  22 ،48 ،56 ،24 ،16 ،12 ،8،10 ،6 ،4 ،2و  66ساعت تعیین شد .نتایج نشان داد که تجلیهپذیری مزادهی تشزک
نمونه های فرآوری شده با سطوح  2و صفر درصد اوره ،در  48ساعت پز

از انکوباسزیون بزه ترتیزب  36/10و 42/62

درصد بود و تفاوت آن ها لحاظ آماری معنیداری بود ( .)P >0/03تجلیهپذیری پروتئین تام تفالههای فرآوری شده با 2
درصد اوره و تیمار شاهد در  56ساعت پ

از انکوباسیون از لحاظ آماری تفزاوت معنزیداری نشزان دادنزد (.)P >0/03

میلان گاز تولیدی تفالههای شاهد و فرآوری شده با  2درصزد اوره در سزاعت  22انکوباسزیون از لحزاظ آمزاری تفزاوت
معنیداری داشتند ( .)P >0/03تفالههای فزرآوری شزده بزا  2درصزد اوره و تیمزار شزاهد بزه ترتیزب بزا  3/526و 3/256
مگاژو بر کیلوگرم ماده تشک دارای بیشترین و کمترین مقادیر انرژی قابل متابولیسز بودنزد ( .)P >0/03بزا توجزه بزه
داده های بدست آمده در این مطالعه ،تفاله گوجه فرنگی فرآوری شده با  2درصد اوره میلان تجلیزهپزذیری مزاده تشزک،
پروتئین تام و انرژی قابل قابل متابولیس بیشتری را نسبت به سایر نمونه های مورد آزمایش داشته اسزت لزذا عملکزرد
بهتری را نشان داده است.
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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.
Key words: Tomato pomace, Urea, Gas production, Nylon bags
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مقدمه

بل بطور مستقی از زمینهای مرتعی غیرزراعی و از بقایزای

کمبود توراك دام درکشور مزا یکزی از مشزکعت عمزده و

محصوالت زراعی فرآوردههای فرعی کارتانجات صزنایع

 جمعیت کشزور بزه سزرعت در.اساسی تولیدات دامی است

مانزدههزایی کزه هرگزل بطزور بیعزی در

کشاورزی یا پ

حا افلایش است که این امزر باعزا افزلایش تقاضزا بزرای

 بدست میآید (پزوپی،زنجیرة غذایی انسان راه پیدا نمیکنند

 بزه. شیر والیاف) مزیشزود،تولیدات دامی (از جمله گوشت

.)1680 و همکاران

 بززدلیل موقعیززت جيرافیززایی ایران(نیمززه تشززک و،عززعوه

استفاده از ضایعات کارتانههزای تهیزه رگ گوجزه فرنگزی

.تشک) تولید علوفزه نسزبت بزه جمعیزت دام کزافی نیسزت

در تيذیه دام با توجزه بزه ویژگزیهزای تزات تيذیزهای و

 استفادة بهینه از منابع توراك غیر متزداو و غیزر،بنابراین

حج انبوه تولید آنها در بسیاری از کشزورها بزه ویزژه در

 جهزت،متعارف که با غذاهای انسان نیزل رقابزت نمزیکننزد

کشورهای در حا توسزعه و نتزایج مطلزوگ اتزذ شزده از

 بلرگتزرین اهمیزت.تامین توراك دام ضزروری مزیباشزد

 امری ضزروری،کاربرد این قبیل مواد در تيذیه دام و یور

 مصرف و هض علوفههزای غنزی از،حیوان نشخوارکننده

 تفالزه گوجزه.)1586 به نظر میرسزد (گلشزنی و همکزاران

سلولل و کربوهیدراتهای فیبزری اسزت کزه بزرای حیوانزات

فرنگی مهمتزرین فزرآورده فرعزی کارتانزههزای تولیزد رگ

 در اکنززر منززا ق دنیززا.دیگززر غیززر قابززل اسززتفاده اسززت
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گوجه فرنگی میباشد که به مقدار زیزادی در کشزور تولیزد

گلارش نمودند و همچنین در مطالعه ایشان ،میزلان ناپدیزد

میشود .به گلارش نوبخت و صفامهر ( )2002مقدار تولیزد

شدن شکمبهای ماده تشزک و پزروتئین تزام تفالزه گوجزه

تفاله گوجه فرنگی تر در ایران ساالنه  81هلار تن میباشد.

فرنگی در  48ساعت پ

از انکوباسیون بزه ترتیزب  43/5و

آمرمززززان و همکززززاران ( )1663ارزش تيذیززززهای تفالززززه

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

گوجهفرنگی را برای تيذیه یور ارزیابی نمزوده و گزلارش

قابلیت هض ظاهری ماده تشک را در تیمارهزای حزاوی 8

کردند که میتوان از تفاله تشک گوجزهفرنگزی تزا سزط 5

درصد تفاله تشک گوجه فرنگی و تیمزار  8درصزد سزیعژ

درصززد بززه جززای پززودر یونجززه در جیززره یززور گوشززتی

گوجه فرنگی به ترتیب 6و 666و  643/5گزرم بزر کیلزوگرم

استفاده نمود بدون اینکه تاثیر منفی بر عملکرد آنهزا داشزته

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

باشد.

گلارش نمودند که بزا افزلایش میزلان تفالزه تشزک گوجزه

اسکوئرز و همکاران ( )1662میلان ابقاء نیتروژن و انزرژی

فرنگی در جیرة غذایی گاوهای گوشزتی منجزر بزه افزلایش

قابل سزوتت و سزاز جیزرههزای حزاوی  20درصزد تفالزه

معنیدار در نیتروژن آمونیاکی شزکمبه مزیگزردد .ویز

و

گوجزهفرنگزی تززام و عمززل آوری شززده را در جوجززههززای

همکاران ( )1662درصزد نیتزروژن غیرپروتئینزی ( )NPNو

گوشتی در سن  21روزگی مطالعه کردند و گلارش کردنزد

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

که مواد ضد ميذی موجود در تفاله گوجهفرنگی تزام هزی

درصد از ماده تشک گلارش نمودند .از معایزب روشزهای

محدودیتی برای رشد یور ایجاد نمی کند.

کیسههای نایلونی و تولید گاز میتوان به نیاز بزه حیوانزات

بر اساس گلارش پرشیا و همکاران ( )2005میزلان کلسزی

فیستوالدار برای تهیه محزی انکوباسزیون و مزایع شزکمبه

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

جهت تامین میکروارگانیس های مورد نیاز اشزاره کزرد کزه

قابل سوتت و ساز حقیقی تصزحی شزده بزر اسزاس ازت

هلینززههززای جراحززی جهززت فیسززتوالگذاری و همچنززین

 5204کیلو کزالری در گزرم ،پزروتئین  23درصزد و میزلان

هلینههای نگهداری حیوانات جراحی شده موجزب افزلایش

متیونین ز سیستین  0/82درصد میباشد.

هلینههای آزمایشات کیسههای نایلونی و تولید گاز تواهزد

به گلارش آکادمی ملی علزوم ( )1685تفالزه گوجزه فرنگزی

شد .هدف از تحقیزق حاضزر بررسزی رونزد تجلیزهپزذیری

دارای حززدود  24درصززد پززروتئین بززوده و قابلیززت هض ز

شکمبهای و تصوصیات تخمیری تفالزه فزرآوری نشزده و

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

فززرآوری شززده گوجززه فرنگززی بززا اسززتفاده از روشهززای

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

کیسههای نایلونی و تولیدگاز بود.

گوجه فرنگی در جیره گاوهزای شزیرده هلشزتاین اسزتفاده
کرد و نشان دادند که با افلایش سطوح تفاله گوجه فرنگزی،

مواد و روش ها

فعالیززت جویززدن گاوهززا کززاهش و مززدت زمززان اسززتراحت

جهت اندازهگیری ترکیبات شیمیایی تفالههای گوجه فرنگزی،

افززلایش یافززت .تفالززه گوجززه فرنگززی دارای ربززی قابززل

از  10منطقه مختلف توده ضایعات گوجه فرنگزی ،در محزل

معحظهای بوده که بیشتر آن به صزورت اسزیدهای زرگ

کارتانه تولیزد رگ گوجزه فرنگزی ،بطزور تصزادفی نمونزه

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

برداری شد .فزرآوری تفالزه گوجزه فرنگزی (جهزت بدسزت

بوده که درصزد لیزلین در پزروتئین آن نسزبت بزه کنجالزه

آوردن تفاله گوجه فرنگی حاوی صزفر 1 ،و 2درصزد اوره)

سویا بیشتر میباشد (جعفری و همکاران .)1582

بدین صورت انجام پذیرفت که مقدار  300گزرم از تفالزه در

بشارتی و تقزیزاده ( )2008مزاده تشزک و پزروتئین تزام

دو ظرف تشری ریختزه شزد و مقزدار  300میلزی لیتزر آگ

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

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

یک ماه بزا جیزرهای شزامل  60درصزد مزواد متزراک و 40

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

درصد یونجه مرغوگ تيذیه شده بودنزد تهیزه شزد .بخزش

و  300گززرم تفالززه تشززک گوجززه فرنگززی تهیززه گردیززد.

کنسززانتره جیززره شززامل مززواد تززوراکی از قبیززل دانززه

نمونزههززای بدسزت آمززده بززه مزدت  21روز تحززت شززرای

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

سیلویی ،در داتل کیسههای پعسزتیکی ( 3گزرم) ،نگهزداری

 2مگاکزززالری در هزززر کیلزززوگرم مزززاده تشزززک انزززرژی

گردیدند .پ

از مدت سیلو نمونزههزا بعفاصزله در آون C

متابولیسمی و 14درصد پروتئین تام بزود.بزرای تصزحی

 100تشززک گردیدنززد .بززرای آسززیاگ کززردن نمونززه هززا از

میلان گاز تولیدی ناشی از مایع شزکمبه ،سزه عزدد شیشزه

آسیاگ آزمایشگاهی و الک  2 mmاستفاده شزد .ترکیبزات

بعنوان بعنک که فق حزاوی مزایع شزکمبه بودنزد در نظزر

شیمیایی بق روشهای  ،)2003( AOACماده تشزک بزا

گرفته شد.

استفاده از اتزتعف وزن نمونزههزای تشزک شزده در آون

مدل آماری

 103درجه سانتیگرادبه مدت  24ساعت و پروتئین تزام بزا

برای تعیین اعتبار مد در بیان الگوی تجلیه منبع پزروتئین

اسززتفاده از از دسززتگاه کلززدا انززدازهگی زری شززد .همچن زین

مورد بررسی تجلیه رگرسیونی و تجلیه باقیماندهها انجام

تجلیهپذیری ماده تشک تفالهها با روش in situبا استفاده

شد و مقادیر  b ،aو  cو تجلیهپذیری مزوثر در قالزب زرح

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

کامعً تصادفی با مد  Yij = µ+Ti+eijو بزا روش GLM

دارای کززانوالی شززکمبه ای انززدازهگی زری گردی زد .حیوانززات

با نرم افلار  SASتجلیه شدند .در ایزن مزد  = Yijمقزدار

آزمایشی بوسیله جیرهای با نسبت  60درصزد علوفزه و 40

هززر مشززاهده = µ ،میززانگین کززل = Ti ،اثززر تیمززار و = eij

درصززد کنسززانتره تيذی زه شززدند .جیززره شززامل  60درصززد

تطای آزمایشی میباشد .مقایسزه میزانگینهزا بزا آزمزون

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

دانکن و در سط  0/03انجام شد.

جیره حاوی  1/6مگاکزالری در هزر کیلزوگرم مزاده تشزک
انرژی متابولیسمی و  15درصد پروتئین تزام بزود .غزذای

نتایج و بحث

تعیین شده برای دامها به صورت مزنظ (روزی دو نوبزت)

میانگین مزواد ميزذی انزدازهگیزری شزده بزرای تفالزههزای

در اتتیار آنها قرار میگرفت تا سبب رشد و تراک مناسزب

گوجهفرنگی فرآوری نشده وفرآوری شده بادوسط اوره،

جمعیت میکروبی ،در و زمان تخمیر نمونهها در شزکمبه

درجدو  1آورده شده است .نتزایج حاصزل ازایزن مطالعزه

شود .زمانهزای انکوباسزیون ،24 ،16 ،12 ،8 ،8 ،6 ،4 ،2 ،0

نشان میدهدکه تفاله گوجهفرنگی عملآوری نشده بهتزرین

 56و  48ساعت بود .برای هر تیمار در هر ساعت  4تکزرار

میززلان مززاده تشززک ،الیززاف نززامحلو در شززوینده تننززی

تهیه شد و میلان ضریب تجلیهپزذیری از رابطزه ارسزکوف

ونیتروژن نامحلو در شزوینده اسزیدی را دارا بزود کزه از

و مکدونالززد ( )1626بززا اسززتفاده از نززرم افززلار naway

نظر آماری اتتعف معنیداری در بین تیمارهای آزمایشزی

محاسززبه گردیززد .انززدازهگیززری تولیززد گززازدر شززرای

وجود دارد ( .)P > 0/03از نظر میلان پروتئین تام ،گوجزه

آزمایشگاهی اندازهگیزری تولیزد گزاز بزه روش فزدوراك و

فرنگی عمل آوری شزده بزا دو درصزد اوره وتفالزه گوجزه

هرودی ( )1685انجام گرفت .در ایزن روش جابجزایی مزایع

فرنگی شاهد بزه ترتیزب بیشزترین و کمتزرین مقزدار را دارا

درون شیشززههززای مززدرج توس ز فشززار گززاز تولیززدی در

بودند که از نظر آماری تفزاوت معنزی داری وجزود داشزت

شیشههای حزاوی مزایع شزکمبه و نمونزه تزوراك معزرف

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

میلان تولید گاز در نظر گرفته میشود .مایع شزکمبه مزورد

تفاوت در مقادیر الیاف نامحلو در شوینده تننزی )(NDF

نیاز از دو راس گوسفند فیستوالگذاری شزده کزه بزه مزدت

ونیتروژن نامحلو در شوینده اسیدی) (ADINاحتماالً بزه
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نقش اوره در تیمارهای عملآوری شده مربوط باشد بزدین

میانگین دادههزای حاصزل از ناپدیزد شزدن مزاده تشزک و

صززورت کززه اوره بخززش آمینززی مززورد نیززاز سیسززت هززای

ضرایب تجلیه پزذیری شزکمبه ای مزاده تشزک تفالزههزای

میکروبی را درسیلو تامین مینماید لذا تخمیر دیزواره هزای

گوجه فرنگی در جداو  2و  5ذکر شده است.

سزززلولی مزززواد سزززیلویی ادامزززه مزززییابزززد ،درنتیجزززه

بزا توجززه بززه نتززایج گززلارش شززده ،در زمززانهززای ابتززدایی

میکروارگانیس های موجود دیوارههزای سزلولی را تخمیزر

انکوباسززیون ،تفززاوت معنززی داری در میززلان ناپدیززد شززدن

نموده و در نتیجه نیتزروژن بزه دام افتزاده در دیزوارههزای

شززکمبهای مززاده تشززک بززین تیمارهززای مززورد آزمززایش

سلولی نیزل آزاد شزود لزذا کزاهش  ADINدر تیمزارهزای

مشاهده نمیشزود .کزه ایزن امزر ،مزیتوانزد بزه فزاز تزاتیر

فرآوریشده ،دور ازانتظار نمیباشد.

میکروگهای شکمبه بستگی داشته باشد.

وی و همکاران ( )1662درصد پروتئین تام ،نیتزروژن نزا

در زمزززانهزززای  56 ،24 ،16 ،12 ،8و  48سزززاعت پزز

محلو درشوینده اسیدی ،الیاف نامحلو در شوینده تننزی

انکوباسیون شکمبهای ،تفاله گوجهفرنگزی عمزلآوری شزده

و اسیدی وتاکستر تام تفاله گوجه فرنگی رابه ترتیزب ،20

بززا  2درصززد اوره و تیمززار شززاهد بززه ترتیززب بیشززترین و

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

کمترین میلان تجلیه پذیری شکمبهای مزاده تشزک را دارا

پروتئین تام وتاکستر تام کمتر از مقادیر بدست آمده در

بودند که از نظر آماری تفزاوت معنزیداری بزین تیمارهزای

این مطالعه بود ،ولی از نظر دیوارههای سزلولی و نیتزروژن

آزمایشی وجود داشزت ( .)P > 0/03در زو مزدت زمزان

نا محلو در شوینده اسیدی بیشتر از مقادیر بدسزت آمزده

انکوباسیون شکمبهای ،روند رو به رشد ناپدید شزدن مزاده

میباشند ،.ایزن تفزاوتهزا مزیتوانزد بزه تفزاوت در واریتزه

تشک تفالههای گوجهفرنگی مشاهده میشزود کزه احتمزاالً

گوجهفرنگیهای مورد مطالعزه شزرای محیطزی و تزاثیرات

به دلیل تيییر غلظت باکتریهای شزکمبه در زو تيذیزه و

ناشی از سیلو نمودن روی تفالههای گوجه فرنگزی بسزتگی

افلایش سرعت رشد باکتریها میباشد.

داشته باشد.

بشارتی و همکاران ( )2008مقدار تجلیهپذیری مادة تشزک

از

بشارتی و تقی زاده ( )2008مقادیر مزاده تشزک ،پزروتئین

تفالززگ گوجززهفرنگززی را پزز

تام ،الیاف نامحلو در شوینده تننی واسزیدی و عصزاره

شکمبهای 43/5 ،درصد گزلارش نمودنزد کزه از مقزادیر بزه

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

دست آمده در مطالعه حاضر کمتر میباشزد و ایزن تفزاوت

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

میتواند در نتیجه تاثیر تخمیر سیلویی روی مواد تزوراکی

وعصاره اتری بزا مقزادیر بزه دسزت آمزده در ایزن مطالعزه

مورد مطالعه و همچنین افزلایش بخزشهزای محلزو تفالزه

مطابقززت دارنززد .سززانگ سززاك ( )2006مقززادیر پززروتئین و

گوجه فرنگی در اثر سیلو نمودن ،بوجود آمده باشد.

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

از نظر درصد مزاده تشزک محلزو در زمزان صزفر ( )aو

درصد گلارش نموده که با مقادیر بزه دسزت آمزده در ایزن

مواد قابل تخمیزر (ضزریب  ،)bتفزاوت معنزی داری در بزین

مطالعه مطابقت داشتند .تقیزاده و همکاران ( )2008مقزادیر

تیمارهای مورد آزمایش ،مشاهده نشد.

ماده تشک ،پزروتئین تزام ADF ،NDF ،و  ADINتفالزه

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

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

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

 1/602درصد گلارش نمودند که تقریبا با دادههزای بدسزت

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

آمده در این تحقیق مطابقت دارد.

تخمیززر (ضززریب  ،)bکمتززر از نتززایج بدسززت آمززده در ایززن
مطالعه میباشد.

از  48سززاعت انکوباسززیون
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نشریه پژوهشهاي علوم دامی /جلد  22شماره  /3سال1331

تقی زاده ،رهبرپور و ...

گلشنی و همکزاران ( ،)1586مقزادیر  b ،aو  cمزاده تشزک

از نظرمززواد قابززل تخمیززر (ضززریب  )bتفالززه گوجززه فرنگززی

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

فرآوری شده با  2درصزد اوره و تیمزار شزاهد بزه ترتیزب

گلارش نمودند که از نظر میلان مواد قابزل تخمیزر کمتزر از

بیشترین و کمترین مقزادیر را دارا بودنزد و از نظزر آمزاری

مقادیر بدست آمده در مطالعه حاضر می باشد.

اتززتعف معنززیداری بززین تیمارهززای آزمایشززی وجززود

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

داشززت( .)P > 0/03اتتعفززاتی کززه در بخززشهززای  aو b

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

تفالههای گوجه فرنگی مشزهود اسزت ،مزیتوانزد در نتیجزه

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

تفاوت در بخشهای محلو و همچنین غیرمحلو ناشزی از

مطابقت دارد.

فرآوری تیمارها با سطوح مختلف اوره حادث شده باشد.

نمونه های مورد آزمایش در این مطالعه ،جلو مواد غزذایی

بشارتی و همکاران ( )2008مقزادیر  c ،b ،aو  EDپزروتئین

فرعی و ضایعات حاصل از فزرآوری گیاهزان بزرای غزذای

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

ترکیزب غزذایی آنهزا متيیزر بزوده و

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

انسانها میباشد .پ

وابسته به ترکیبزات غزذایی اولیزه گیاهزان مزورد اسزتفاده،

آمده در این تحقیق مطابقت دارد.

روشهای فرآوری ،روش تشک نمودن ،میباشد.

تقیزاده و همکاران ( ،)2008مقزادیر درصزد پزروتئین تزام

میانگین دادههای ناپدیزد شزدن شزکمبهای پزروتئین تزام و

محلو در زمان صزفر ( ،)aمزواد قابزل تخمیزر (ضزریب )b

ضرایب تجلیهپذیری پروتئین تام تفالههای گوجزه فرنگزی

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

فرآوری شده و فرآوری نشده در جداو  4و  3ذکزر شزده

گلارش نمزوده اسزت کزه بزا نتزایج حاصزل از ایزن تحقیزق

است.

مطابقت دارد.
از

بزا توجزه بزه اینکزه تزاثیر ناشزی از فزرآوری بزا اوره روی

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

انکوباسیون شکمبهای ،تفاله گوجهفرنگی فرآوری شزده بزا

تیمارهززای آزمایشززی در بخززش هززای محلززو ( ،)aتززود را

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

نشان مزیدهزد ،لزذا مشزابهت بخزش  bمطالعزه حاضزر بزا

میلان ناپدید شدن پروتئین تام را دارا

مزی باشزند .ایزن

گلارشات محققان دیگر ،دور از انتظار نمیباشد.

تفاوت میتواند در نتیجزه تزاثیر اوره بزر افزلایش غلظزت و

مقادیر پروتئین قابل متابولیس  ،تفالههای فرآوری نشزده و

همچنززین سززرعت رشززد میکروارگانیسز هززای موجززود در

فرآوری شزده بزا دو سزط اوره در جزدو  6آورده شزده

سیلو باشد که باعا سست شدن پیوندهزای لیگنوسزلوللی

است.

تفالههای فرآوری شده و با اوره شزده ،منجزر بزه افزلایش

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

بخش قابل تجلیه در شکمبه گردیده است.

شده با  2درصزد اوره و تفالزه فزرآوری نشزده بزه ترتیزب

تقیزاده و همکاران ( )2008میلان ناپدیزد شزدن شزکمبه ای

بیشترین و کمترین مقدار پزروتئین قابزل متابولیسز را دارا

از

مززی باشززند .کززه از نظززر آمززاری تفززاوت معنززی داری بززین

انکوباسززیون  36/18درصززد گززلارش نمودنززد کززه کمتززر از

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

مقادیر بدست آمده در این مطالعه میباشد.

مززیتوانززد بززه مقززادیر پززروتئین تززام و تصوصززیات

بشارتی و همکاران ( )2008میزلان تجلیزهپزذیری پزروتئین

تجلیهپذیری پروتئین تزام هریزک از تیمارهزای آزمایشزی

پروتئین تام تفاله گوجزه فرنگزی را در  48سزاعت پز

تام تفاله گوجهفرنگی را در  48ساعت پ

از انکوباسزیون

بستگی داشته باشد.

 68/2درصد گلارش نمودنزد کزه بیشزتر از مقزادیر بدسزت

از نظر بخش پروتئین با تجلیزه سزریع ( )QDPو پزروتئین

آمده در این مطالعه میباشد.

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

میلیلیتر بر گرم ماده تشک گلارش نمودنزد کزه بیشزتر

بیشترین و کمتزرین مقزادیر را داشزتند کزه از نظزر آمزاری

از مقدار گاز تولیدی تفالزه هزای مزورد آزمزایش در ایزن

تفاوت معنیداری بین تیمارهای مورد مطالعه وجود داشزت

مطالعه مزیباشزد کزه ایزن تفزاوت مزیتوانزد بزه واریتزه

(.)P > 0/03

گوجززهفرنگززی ،عمززلآوری ،مقززادیر دانززه و بخززشهززای

تقیزاده و همکاران ( )2008میلان پروتئین قابل متابولیسز

گوشززتی گوجززه فرنگززی کززه در تفالززه بززاقی مززیمانززد و

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

همچنین جیره پایزه حیوانزاتی کزه مزایع شزکمبه از آنهزا

گلارش نمودنزد کزه کمتزر از مقزادیر بدسزت آمزده در ایزن

استحصا شده است ،بستگی داشته باشد.

مطالعه میباشد.

گلشززنی و همکززاران ( )2010میززلان گززاز تولیززدی تفالززه

میلان  ERDPکاهش یافته برای تفاله گوجزه فرنگزی عمزل

گوجزززهفرنگزززی را در  48سزززاعت انکوباسزززیون 42/68

آوری شده با اوره به دلیل افلایش بخزش  QDPمزیباشزد

میلیلیتر بر گرم ماده تشک گلارش نمودند که نسبت به

که باعا افلایش تجلیهپذیری موثر شدهاست.

نتززایج حاصززل از ای زن آزمززایش ،کمتززرین مقززدار را دارا

تجلیه موثر در شکمبه نشان دهنده مقدار کزل نیتزروژن در

میباشد که این اتزتعف مزیتوانزد در نتیجزه تفزاوت در

شکمبه است کزه میکروارگانیسز هزای شزکمبه آن را بزرای

روشهای اندازه گیری گاز تولیدی باشد.

رشد تود مصرف میکنند .هر ه سزط مصزرف تزوراك

بشارتی و تقیزاده ( )2010میلان گاز تولیزدی ضزایعات

افلایش یابد ،مقدار  ERDPبه دلیل افزلایش سزرعت عبزور

کشززمش فززرآوری نشززده را در  56و  48سززاعت پز

از

غذا از شکمبه کاهش مییابد (ناظ .)1580 ،

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

دادههای مربوط به گاز حاصل از تخمیزر و ضزرایب تولیزد

گاز برای تفاله کشمش فرآوری شده با پلیزاتیلن گلیکزو

گاز تفاله گوجه فرنگی فرآوری نشزده و فزرآوری شزده بزا

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

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

آنها گلارش نمودند کزه فزرآوری بزا پلزی اتزیلن گلیکزو

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

موجززب افززلایش مززواد ميززذی قابززل دسززترس بززرای

شده است.

میکروارگانیس های شکمبه میگردد.

همزززانطور کزززه معحظزززه مزززیشزززود ،در  2سزززاعت او

ابراهیمی ( )1586مقادیر گاز تولیدی تفاله انزار فزرآوری

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

نشززده و فززرآوری شززده بززا اوره را پ ز

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

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

میلی لیتر در گرم ماده تشک به ترتیب بیشترین و کمتزرین

گرم گلارش نمود که کمتر از مقادیر بدست آمده در این

مقادیر تولید گاز را نشان دادند ولی از نظزر آمزاری تفزاوت

مطالعه می باشد که این اتتعف مزی توانزد بزدیل مقزادیر

معنی داری وجود نداشت.

بززاالی مززواد تززانندار در تفالززهی انززار باشززد کززه از

در  48و  22ساعت پ

از انکوباسزیون ،تفالزه فزرآوری

از  48سززاعت

تجلیهپذیری مواد سلوللی جلوگیری مینماید.

نشده و فرآوری شده با  2درصد اوره بزه ترتیزب دارای

صززاد زاده ( )1586میززلان گززاز تولیززدی تفالززه نززارنگی،

بیشترین و کمترین مقدار گاز تولیزدی مزیباشزند کزه از

گریززب فززروت ،پرتيززا و لیمززو را پزز

از  48سززاعت

نظر آماری تفاوت معنی داری بزین تیمارهزای آزمایشزی

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

وجود دارد (.)P > 0/03

 252/662میلی لیتر برگرم ماده تشک گلارش نمود کزه

بشارتی و همکاران ( )2008میزلان گزاز تولیزدی تفالزهی

بیشتر از مقادیر بدست آمده در این مطالعزه بزرای تفالزه

گوجزززهفرنگزززی را در  48سزززاعت انکوباسزززیون 162/2

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

میلی لیتر بر گرم ماده تشک به دست آورده بودنزد کزه

بخشهای کربوهیزدراتی و میزلان همزیسزلولل تفالزههزا

از نظر آماری دارای تفاوت معنیدارای بود.

بوده است.

مقززادیر انززرژی قابززل متابولیسزز کززه تخمینززی از میززلان

کان و همکاران ( )1668نشان دادند که در تزوراكهزای

گازتولیدی تفالهها میباشد در جدو  8ذکر گردیده است.

حاوی درصد باالی پروتئین ،به دلیل اینکه گزاز کربنیزک

بشارتی و تقیزاده ( )2008میلان انزرژی قابزل متابولیسز

در مایع باقی میماند و تارج نمیشزود ،در روش تولیزد

تخمینی تفاله گوجه فرنگی فرآوری نشده و تفالزه فزرآوری

گززاز ،ارزش انززرژیزایززی ایززن مززواد تززوراکی از میززلان

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

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

در کیلوگرم ماده تشک بدست آمد که بیشزترین و کمتزرین

 2درصد اوره ،احتماالً به سط بزاالی نیتزروژن مربزوط

مقادیر را دارا بودند که از نظر آمزاری تفزاوت معنزی داری

باشد.

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

بشارتی و تقیزاده ( )2008مقادیر گاز تولیزدی در تفالزه

گلشنی و همکاران ( )2010میزلان انزرژی قابزل متابولیسز

گوجه فرنگی را در بخش  cو  a+bرا بزه ترتیزب  0/06و

تفالززه گوجززه فرنگززی را  11/22مگززاژو در کیلززوگرم مززاده

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

تشک گلارش نمودند که نسزبت بزه نتزایج حاصزل از ایزن

بودند که از نظر آماری دارای تفاوت معنیدارای بود.

مطالعه ،بیشترین مقدار را دارا بودند.

میرزایی و همکاران ( )2011مقدار گاز تولیزدی در تفالزه

بشارتی و همکاران ( )2008میلان انزرژی قابزل متابولیسز

گوجززه فرنگززی را در بخززش  cو بخززش  a+bبززه ترتیززب

تفالززه گوجززه فرنگززی را  6/42مگززاژو در کیلززوگرم مززاده

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

تشک گلارش نمودند.

آورده بودنززد کززه از کززه از نظززر آمززاری دارای تفززاوت

تفاوت موجود در انرژی قابل متابولیس نمونهها مزیتوانزد

معنیداری بود.

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

بشارتی و تقیزاده ( )2008مقادیر گاز تولیزدی در تفالزه

تنوع بخش های سلوللی و لیگنوسلوللی و همچنین تفزاوت

سیب را در بخش  cو  a+bرا به ترتیب  0/053و 288/5

در توانایی توراكها برای تخمیر و تولید گاز می باشد.

جدول  :1ترکیب شیمیایی تفاله گوجه فرنگی فرآوری نشده و فرآوری شده با دو سطح اوره

تفاله گوجه فرنگی

DM

CP

EE

NDF

ADF

ASH

ADIN

شاهد

65/82a

22/45b

6/51

38/23a

43/62

2/82

0/66a

عمل آوری شده با یزک درصزد 86/26b

24/28a

6/2

b

43/28

2/66

ab

32/46

0/64

اوره
عمل آوری شزده بزا دو درصزد 82/65b

23/11a

6/25

33/22c

43/26

2/24

b

0/61

اوره
SEM

0/3226

0/5863

0/3682

0/5422

0/4382

0/4233

0/0151
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جدول  :2تجزیه پذیری ماده خشک تفالههای فرآوری شده و نشده گوجه فرنگی با استفاده از کیسههای نایلونی (درصدد مداده
خشک)

ساعات انکوباسیون

تفالههای گوجه فرنگی

0

2

4

6

8

12

16

24

56

48

تیمار شاهد

16/22

16/34

18/64

20/04

22/28c

23/16b

55/01b

52/24b

46/68b

42/62c

تیمار حاوی  1درصد اوره

16/84

12/10

12/63

20/25

23/18b

26/12b

55/18b

52/46b

46/82a

30/24b

تیمار حاوی  2درصد اوره

a

a

a

a

a

a

SEM

16/81

18/40

16/30

22/02

22/62

51/42

53/34

41/08

31/54

36/10

0/446

0/381

0/218

0/202

0/658

0/312

0/642

0/612

0/362

0/383

جدول  :3پارامترهای تجزیه پذیری ماده خشک تفالههای فرآوری شده و نشده گوجه فرنگی با استفاده از کیسههای نایلونی
1a

2b

5c

4ED

تیمار شاهد

14/25

31/20

0/023

28/44

تیمار حاوی  1درصد اوره

14/66

32/60

0/025

50/62

تیمار حاوی  2درصد اوره

13/32

61/26

0/026

54/62

SEM

0/31

4/21

0/005

---

-1مادهی تشک محلو در زمان صفر (درصد)  -2مواد قابل تخمیر(درصد)  -5ضزریب ثابزت تجلیزه در زمزان ( tدرصزد درسزاعت) -4
تجلیهپذیری م ثر(میلان عبور در ساعت  -SEM ) r= 0/02انحراف معیار تطا

جدول  :4تجزیه پذیری پروتئین خام تفالههای فرآوری شده و نشده گوجه فرنگی با استفاده از کیسههای نایلونی (درصد مداده
خشک)

ساعات انکوباسیون
تفالههای گوجه فرنگی

0

2

4

6

8

12

16

24

تیمار شاهد

14/60

12/21

16/08

26/22

55/02

41/38

46/12

33/12b 32/82

تیمززار حززاوی  1درصززد 15/20

16/22

18/64

23/16

52/62

42/04

46/16

62/02 32/40ab 35/22

56

48
60/53

اوره
تیمززار حززاوی  2درصززد 15/38

12/12

12/01

23/12

55/02

45/16

31/63

38/82a 33/40

65/01

اوره
SEM

0/334

0/222

0/813

0/655

0/232

0/288

0/686

0/622 0/626

0/658
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جدول  :5پارامترهای تجزیه پذیری پروتئین خام تفاله های فدرآوری شدده و نشدده گوجده فرنگدی بدا اسدتفاده از
کیسههای نایلونی (درصد ماده خشک)
1a

2b

5c

4ED

تیمار شاهد

11/50

30/55b

0/021

56/22

تیمار حاوی  1درصد

10/03

35/62a

0/068

41/20

اوره
تیمار حاوی  2درصد

36/03a

6/44

45/36

0/020

اوره
SEM

1/118

0/363

---

0/005

 -1پروتئین تام محلو در زمان صفر (درصد)  -2مواد قابل تخمیر(درصد)  -5ضریب ثابت تجلیه در زمان ( tدرصزد
درساعت)  -4تجلیهپذیری م ثر(میلان عبور در ساعت -SEM ) r= 0/02انحراف معیار تطا
جدول  :6پروتئین قابل متابولیسم با استفاده از ضرایب تجزیه پذیری پروتئین خام حاصل از روش کیسه های نایلونی

تفاله گوجه فرنگی

1QDP

2SDP

5RDP

4ERDP

3UDP

6DUP

2MP

فرآوری نشده

23/54a

5/81c

26/16a

24/06a

163/15b

123/08b

160/44c

فرآوری شده با  %1اوره

24/30b

4/26b

28/26b

25/86b

213/05a

165/00a

208/21b

فرآوری شده با  %2اوره

25/62c

4/66a

28/52c

25/65c

222/22a

166/64a

213/01a

SEM

0/131

0/021

0/060

0/046

5/116

4/660

1/232

 -1پروتئین با تجلیه پذیری سریع  -2پروتئین با تجلیه پذیری آهسته  -5پروتئین قابل تجلیه در شکمبه  -4پروتئین جیره ای قابزل
تجلیه م ثر در شکمبه  -3پروتئین غیر قابل تجلیه جیره  -6پروتئین غیر قابل تجلیه قابل هض  -2پروتئین متابولیسمی
جدول  : 7مقادیر گاز تولیدی توسط تفاله های گوجه فرنگی در زمان های مختلف انکوباسیون در روش تولید گاز (میلی لیتر در هر گرم ماده خشک)
زمان انکوباسیون (ساعت)
نمونه

2

4

6

8

10

12

16

24

56

15/02

24/15

48/05

38/82

66/56

22/64

83/20

103/50

116/31

48
a

148/25

22
a

168/21

66
128/42

a+b
180/82

c
0/053

1
نمونه

11/50

23/24

30/05

60/60

62/64

25/23

83/62

104/86

112/31

148/01 a

164/21 a

122/64

146/6

0/035

2
نمونه

11/50

22/32

30/05

60/58

62/22

22/64

84/36

103/50

112/63

b

156/26

b

136/66

120/21

125/1

0/058

5
SEM

0/266

0/840

0/256

0/830

1/022

1/055

0/336

0/800

0/666

1/526

2/021

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

5/422

---

---
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جدول  :8انرژی قابل متابولیسم تفاله های گوجه فرنگی
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*

تفاله گوجه فرنگی فرآوری نشده

3/256b

تفاله گوجه فرنگی فرآوری شده با  %1اوره

3/541a

تفاله گوجه فرنگی فرآوری شده با  2درصد اوره

3/526a

SEM

0/0518

*بر اساس رواب پیشنهادی Getachewو همکاران ()2002
ME (MJ/kg DM) = 2.20+0.136 GP+0.057 CP+0.0029 CF2
CF ،CP ،GPو  CAبه ترتیب گاز تولیدی در  24ساعت (میلی لیتر در 200میلی گرم مزاده تشزک) ،پزروتئین تزام در مزاده تشزک،
درصد ربی تام در ماده تشک
منابع مورد استفاده
آقاجانلاده گلشنی ا ،ماهری ن ،منی م ،صادقی ع و آقازاده ع .1586 ،تعیین روند تجلیه پذیری شکمبه ای مزاده تشزک و پزروتئین
تام تفاله گوجه فرنگی تشک با استفاده از روش کیسه های نایلونی .هارمین کنگره علزوم دامزی ایزران .پزردی

کشزاورزی و

منابع بیعی دانشگاه تهران .صفحه .130
ابر قویی م ،علیپور د و روزبهان ی .1586 ،مقایسه ترکیبات شیمیایی دو نمونه تفاله زیتون هسته دار و بدون هسته بزا تفالزه سزیلو
شده و تعیین ضرایب هضمی نمونه های شاهد تفاله زیتون .دومین کنگره علوم دامی و آبلیان کشزور موسسزه تحقیقزات علزوم
دامی کشور ،صفحه های  151تا .154
جعفری م ،پیرمحمدی ر و عصری رضایی س . 1582 ،بررسی ارزش پروتئینی تفالزه گوجزه فرنگزی و تزاثیر آن بزر گلزوکل و تزری
گلیسرید و پروتئین تام سرم تون جوجه های گوشتی .مجله پژوهش و سازندگی .شماره  .28صفحه های  110تا .116
صفری ر ،ولی زاده ر ،بیات کوهسار ج ،ناصریان ع و هماسبی ع .1586 ،تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله تشک و یزا سزیلو
شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین .نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران .جلد  .2شماره  .1صفحه
های  61تا .66
عبداله زاده ف ،و پیرمحمدی ر .1582 ،بررسی اثرات تعذیه تفاله های سزیب و گوجزه فرنگزی بزر روی فعالیزت جویزدن در گاوهزای
شیرده هلشتاین .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه.
ناظ ك ،روزبهان ی و شجاع الساداتی س ع .1582 ،ارزش غذایی تفاله مرکبات (لیمو و پرتقا ) عمل آوری شده با قارچ نوروسپورا
سیتوفیع ( .)Neurospora sitophilaمجله علوم و فنون کشاورزی و منابع

بیعی .سا دوازده  .شماره  .45صفحه های 464

تا .303
ابراهیمی گ .1586 ،تعیین ارزش غذایی تفاله انار عملآوری نشده و عملآوری شزده بزا اوره بزا اسزتفاده از روشهزای کیسزههزای
نایلونی و تولید گاز در گوسفند قل  .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسعمی واحد مراغه.
صاد زاده م ت .1586 ،تعیین ارزش غذایی انواع تفاله مرکبات با استفاده از روش  in vitroو in situدر گوسفند قل  .پایان نامزه
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
Aghajanzadeh-Golshani A, Maheri-Sis N, Mirzaei-Aghsaghali A and Baradaran-Hasanzadeh A, 2010.
Comparison of nutritional value of tomato pomace and brewers grain for ruminants using in vitro gas
production technique. Asian Journal of Animal and Veterinary Advances 5 (1): 43-51.
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