
 1394( 1(، شماره )3كنندگان )نشريه پژوهش در نشخوار

71 

 
 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

 1394، اول، شماره سومجلد 
http://ejrr.gau.ac.ir 

 

 بر فرنگيتفاله گوجهاي و سطوح مختلف مخلوط سیالژ ذرت علوفه تغذیهثیر أت بررسي

 هلشتاین عملكرد گاوهاي شیري
 

 2امید دیانی و 1رضا طهماسبی*

 کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران وم دامی، دانشکدهگروه ع دانشیار2و  استادیار1

 16/1/94 ؛ تاریخ پذیرش:27/10/93 تاریخ دریافت:

 1چكيده

 و فرنگیگوجه تفاله و ایعلوفه ذرت مخلوط سیالژ شیمیایی ترکیبات تعیین هدف با تحقیق این
 گاو راس نه از منظور یناهبانجام گردید.  هلشتاین شیری گاوهای تولیدی عملکرد بر آنسطوح  ثیرأت

 شیردهی روزهای میانگین و 31±5/3شیر  روزانه تولید میانگین با باال به سوم شکم هلشتاین شیری

 روزه 21 دوره سه آزمایش در. شد استفاده 3×3طرح آزمایشی کامال تصادفی  یك قالب در 19±65
های جیرهگیری بود. نمونه روز هفتپذیری و روز عادت 14گردید و هر دوره آزمایشی شامل  انجام

و  ایعلوفه دارای ذرت فرنگی،گوجه تفاله فاقد ایعلوفه ذرتکنترل دارای  شاملترتیب بهآزمایشی 

 ماده مصرف. ددنفرنگی بوگوجه تفاله درصد 15و  ایعلوفه دارای ذرت فرنگی،گوجه تفاله درصد 5/7
 ایعلوفه ذرت به فرنگیگوجه تفاله سطح افزایش. نگرفت قرار آزمایشی هایجیره ثیرأت تحت خشك

 داشت دارمعنی ثیرأت یرهو الیاف نامحلول در شوینده خنثی ج خام پروتئین ظاهری هضم قابلیت بر

(05/0P<) .اسیدی، شوینده در محلول الیاف آلی، ماده خشك، ماده هضم قابلیت pH شکمبه، مایع 

 خون کل پروتئین اما نگرفت، قرار آزمایشی هایجیره ثیرأت تحت نیز خون گلوکز و ایاوره نیتروژن
در سیالژ ذرت  فرنگیگوجه تفاله سطح با افزایش. (>05/0P) داد نشان تیمارها بین داریمعنی اختالف

 ثیرأت تحت پروتئینی غیر نیتروژن و شیر ایاوره نیتروژن چربی شیر، پروتئین و درصد تولید شیر،

 ذرت بخش به درصد 15 سطح تا فرنگیگوجه تفاله افزودن نتیجه، در .نگرفت قرار آزمایشی هایجیره

                                                           
 .irrtahmasb@uk.acمسئول مکاتبه: *
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دلیل دارا بودن ارزش غذایی به تواندمی شیری، گاوهای عملکرد بر سوء ثیرأت جیره، بدون ایعلوفه

 تولید بدون اثر منفی بر عملکرد گاوهای شیری گردد. هزینه کاهش مناسب، موجب
 

 ، تولید شیر، گاو هلشتاینهای خونی، فراسنجهذرت سیالژفرنگی، هتفاله گوج های کلیدی:واژه
 

 مقدمه
تغذیه نیز از عوامل اصلی در  ترین روش جهت تولید پروتئین حیوانی بوده وپرورش دام مناسب

دنبال گاوداران به ،شرایط اقتصادی در صنعت گاو شیریدلیل به .رودمیشمار انجام این روش به

های مربوط به دهی واحدهای پرورش گاو شیری خود را افزایش دهند. هزینهکه سود هایی هستندراه
ایت و همکاران، )و دهدترین سهم را در هزینه تمام شده تولید شیر به خود اختصاص میخوراک بیش

صطالحاً محصوالت فرعی صنایع کشاورزی اکه کشاورزی فرعی محصوالت  ای ازبخش عمده. (2002

 تا بتوان ها صورت پذیردروی آن ییفرآیندهاباید  در تغذیه انسان قابل مصرف نبوده و ،دنشونامیده می
در کشاورزی  محصوالت فرعیاین  استفاده از .(1992)ساعدی و همکاران، استفاده کرد در تغذیه دام 

 گرددمینیز زیست باعث حفظ محیطهای خوراک دام بر کاهش هزینه عالوههای اهلی تغذیه دام

بررسی در مورد چگونگی استفاده بهینه از  تحقیق و بنابراین ،(2006محمدی و همکاران، رپی)
راهی است  ،ضایعات کشاورزی در برنامه غذایی دام های فرعی کارخانجات صنایع غذایی ووردهآفر

تفاله  دام گردد.تغذیه تر جهت دسترسی دامدار به مواد غذایی ارزانسهولت تواند سبب میکه 
 است که بسته به روش فرآوری و فرنگیگوجه فرنگی یك فرآورده فرعی کارخانجات تهیه ربوجهگ

 اندک گوشت است و مقادیر و دانه های متفاوت پوست،شامل نسبت ،فرنگی خامخصوصیات گوجه
از طرفی، تولید تفاله  .(2009ونتورا، فرنگی است )وزن گوجهدرصد  5-10مقدار آن حدود 

تن در جهان  6×610به  2014بینی شده است که در سال گی رو به افزایش است و پیشفرنگوجه

پس از خشك کردن در تغذیه  معموالًفرنگی تفاله گوجه(. 2000ل، واندرپخواهد رسید )البوشی و 
 افزودهگوسفند  جیره غذایی گاو و در پروتئین باالدلیل داشتن و بهگردد حیوانات اهلی استفاده می

کنندگان سایر غیر نشخوار الیاف خام زیاد، استفاده از آن در تغذیه طیور و با توجه بهه ولی ب ،ودشمی

نیاز  فرنگی وپذیری سریع تفاله گوجهتوجه به فساد با .(2008آسی و کینگ، ) شودچندان توصیه نمی
با یا خشك  صورت تازه وهگیری از این ماده ببهره ،به صرف هزینه زیاد جهت خشك نمودن آن

ترین روش سیلو نمودن این ماده جهت ارائه مناسب وبررسی  بنابراین باشد،می روهایی روبهدشواری
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 تر وآسانمین أت برایتواند راهی ها میمنظور استفاده در تغذیه دامبه ترنگهداری آن به مدت طوالنی
ماهری سیس و همکاران  .(1997ن، ویس و همکارا) نیاز دام تلقی گرددمورد خوراکیمواد  ترارزان

در آب دیواره فرنگی بخش محلول ( گزارش کردند که با سیلو کردن و خشك کردن تفاله گوجه2012)

ارزیابی ارزش غذایی تفاله  یابد.فزایش میا آن پذیریبالقوه دارای قابلیت تجزیهاهش و بخش کسلولی 

آزمایشگاه توسط میرزایی آقاساقعلی و همکاران  فرنگی با استفاده از تکنیك تولید گاز درخشك گوجه

فرنگی تولید گاز با میزان انرژی قابل متابولیسم تفاله گوجهها گزارش کردند که آن( انجام شد. 2011)

ساعت انکوباسیون روند افزایشی داشت و بعد از آن  48تولید گاز تا که مرتبط است به صورتی
ای هدف مطالعه بررسی خصوصیات مخلوط سیالژ ذرت علوفهاین تحقیق با  صورت خطی در آمد.به

های تخمیری شکمبه و خون فراسنجه، بر میزان خوراک مصرفی آنغذیه ثیر تأفرنگی و تو تفاله گوجه

 های شیری هلشتاین انجام گرفت. عملکرد گاوو 
 

 هامواد و روش
منظهور  بهه انجهام شهد.   د این آزمایش در محل گاوداری دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهه 

کارخانجات تولید رب اطراف شهرسهتان مشههد   برخی از  ،فرنگیبررسی ترکیبات شیمیایی تفاله گوجه

سهسس تفالهه    .هها تعیهین شهد   آنشهیمیایی   ترکیبهات  و تهیهه فرنگهی  تفالهه گوجهه  های تصهادفی  نمونه
ای برداشهت شهده   هدرصد براساس ماده خشك به ذرت علوفه  15و  5/7فرنگی در سطوح صفر، گوجه

متهر سهیلو    15× 3 در سهیلوهای روزمینهی بهه ابعهاد     درصد( افزوده و با آن مخلوط و 35ماده خشك )
در  آزمهایش  روز سیلو شدند. 60مدت ها بهگردید. تمام سیلوها در یك روز تهیه و پس از بستن در آن

 14روزه شهامل   21دوره  با سه تیمار غذایی در سهبه روش چرخشی  3×3 مربع التینقالب یك طرح 
نیازهای غهذایی توصهیه    های آزمایشی بر اساسجیره گیری انجام شد.روز نمونه 7پذیری و روز عادت

( کنترل )سهیالژ  1تنظیم گردیدند. تیمارهای آزمایشی شامل:  (2001) شده توسط انجمن ملی تحقیقات

فرنگهی و  درصهد تفالهه گوجهه    5/7 ( جیره حاوی سیالژ ذرت دارای2فرنگی(، ذرت بدون تفاله گوجه
برای رساندن سطح پهروتئین   بود. فرنگیدرصد تفاله گوجه 15( جیره حاوی سیالژ ذرت دارای 3تیمار 

جیره به حد مطلوب از منهابع مختلهپ پروتئینهی در دسهترس اسهتفاده شهد. بها افهزایش سهطح تفالهه           

و بر میزان مصرف تفاله چغندرقند افزوده  از میزان کنجاله تخم پنبه کاسته در سیالژ ذرت، فرنگیگوجه

اجهزا و  . درصد در تمام تیمارها ثابت نگهداشته شد 58به  42نسبت علوفه به کنسانتره  کهطوریه شد ب

     .  آورده شده است 1جدول های آزمایشی در ترکیب شیمیایی جیره
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از شروع آزمایش، گاوها  استفاده شد. قبلشکم سوم به باال راس گاو هلشتاین  9در این آزمایش از 

های تولیهد مثلهی، ورم پسهتان و سهایر     ها، پستان، بیماریخصوص وضعیت پاها، سماز نظر سالمت به
های عفونی و متابولیکی معاینه شدند. میانگین شیر تولیدی، وزن و روزهای شیردهی گاوهها بهه   بیماری

هر گاو از یك آخور انفهرادی   بود. روز 1965 کیلوگرم و 8/3722/594، کیلوگرم 5/33/31ترتیب 

گردن گاوها به نحوی توسط زنجیر به جلوی  .شدتغذیه می 2100و  0900در روز در ساعات  دو بارو 

ها نیز مشهکلی پهیش   از لحاظ استراحت دام شد که به راحتی از آخور خود تغذیه نمودهآخور بسته می

مانده قبهل از دادن خهوراک روز   ار غذای باقیمقدگرفت. صورت می طور اختیاریهب نیاید. مصرف آب

 میزان خوراک روز بعد مشخص گردد. شد تاآوری و وزن میجمعبعد 
قطهع  پس از  گاوها قبل از تغذیه صبح برداری،نمونه و اولین و آخرین روز هفتهابتدای آزمایش در 

مانهده خهوراک و   بهاقی  ی خهوراک، هها پروتئین خام نمونه میزانبرای تعیین . شدندوزن  آب و خوراک

( تکهاتور  1030و دستگاه تیتراسیون مدل  1015ماکرو کجلدال )با دستگاه هضم مدل  دستگاهاز  مدفوع
)ون  بها اسهتفاده از روش پیشهنهادی   ها الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی نمونه استفاده گردید.

 توزیهع خهوراک  سهاعت بعهد از    2 ی،گیرنمونه در آخرین روز هر دوره. تعیین گردید (1991سوست، 

متهر دیجیتهال    pHآن توسط  pHو بالفاصله  آوریجمع شکمبه توسط لوله مری، مایع pH برای تعیین

بهرای تعیهین نیتهروژن آمونیهاکی از روش ولکهر و       .ثبهت گردیهد   تعیهین و ( متروم ، شرکت691)مدل 
ی ظریپ و چهار الیه صاف شهده و  ای تورتوسط پارچه مایع شکمبه ( استفاده گردید.2003همکاران )

نرمهال بهه آن اضهافه شهد تها       2/0جم آن اسید کلریدریك حاز آن را برداشته و معادل هم  لیترمیلی 10
و تها زمهان انجهام     آنهالیزر تکهاتور(   1030)دستگاه کجلتك  آمونیاکی شکمبه اندازه گرفته شود نیتروژن

 10از سیاهرگ وداجی گردن حیهوان،   ،چنین. همشد نگهداریگراد درجه سانتی -20فریزر آزمایش در 
لیتهر  میلی 1/0های مخصوص سانتریفوژ که حاوی و بالفاصله به لوله خون با سرنگ گرفته شد لیترمیلی

دقیقهه   20مهدت  دور در دقیقهه بهه   3500هها در  سسس نمونهو بود ریخته  درصد 10محلول ضد انعقاد 

وسهیله سهرنگ بهه ظهرف مخصوصهی      هپالسمای مربوطه ب .رددتا پالسمای آن جدا گ ندسانتریفوژ شد

پهس از  (. 2004ملهوین و اسونسهون،   ) راد نگهداری شهد گدرجه سانتی -20دمای  و در شد انتقال داده

ههای  کیهت  روش با خون ای و کل پروتئین، نیتروژن اورهغلظت گلوکز ،خارج نمودن پالسما از انجماد

 تعیین شد. 35مدل پرکین المر شرکت پارس آزمون و اسسکتروفتومتر 
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 های آزمايشي )براساس درصد ماده خشک(.اجزا و ترکیب شیمیايي جیره -1جدول 

 اجزای خوراکی )درصد(

های آزمایشی دارای سیالژ ذرت و جیره

 فرنگیسطوح مختلپ تفاله گوجه

 درصد 15 درصد 5/7 صفر

 20 20 20 یونجه

 22 22 22 سیالژ ذرت

 9/24 9/24 9/24 آسیاب شده جو

 4 4 4 ذرت آسیاب شده

 8 7 6 تفاله چغندر قند

 7 8 9 کنجاله تخم پنبه

 6 6 6 کنجاله سویا

 7 7 7 سبوس

 35/0 35/0 35/0 اوره

 65/0 65/0 65/0 سنگ آهك

 12/0 12/0 12/0 1ویتامینی -مکمل مواد معدنی

    ترکیب شیمیایی

 30/48 00/51 40/52 )درصد( ماده خشك

 62/1 62/1 62/1 )مگا کالری بر کیلوگرم ماده خشك(نرژی خالص شیرواری ا

 40/24 10/24 60/22 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی )درصد از ماده خشك(

 00/38 80/37 70/37 الیاف نامحلول در شوینده خنثی )درصد از ماده خشك(

 70/15 40/15 80/15 )درصد از ماده خشك( پروتئین خام

 30/72 20/72 20/72 2)درصد( قابل هضم مغذی ادکل مو

 10/1 00/1 95/0 )درصد از ماده خشك( کلسیم

 34/0 32/0 25/0 )درصد از ماده خشك( فسفر

 کلسی کوله المللی بین واحد 10000 رتینول، المللی بین واحد 15000 حاوی مکمل مورد استفاده در هر کیلوگرم -1

 گرم 3/0 آهن، گرم 3 منیزیم، گرم 19 سدیم، گرم 76 فسفر، گرم 96 کلسیم، گرم 196 توکوفرول، گرم 1/0 فرول،

 .بود سلنیوم 0001/0 و ید گرم 1/0 روی، گرم 5 منگنز، گرم 2 مس،

( ص درصهد  25/2× کل مواد مغذی قابل هضهم  درصهد پهروتئین خهام ص درصهد الیهاف خهام ص )درصهد عصهاره اتهری          -2

 کربوهیدرات غیر فیبری
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ههای  بررسهی جیهره   اما جههت  ،ه ثبت و کنترل شدصورت روزانهدوره آزمایش بدر کل  تولید شیر

گیری، در هر دوره استفاده گردیهد  فقط از تولید شیر هفته نمونه ،آزمایشی روی مقدار تولید شیر روزانه

گیری در ههر دوره، مقهدار   روز برای هر گاو در نظر گرفته شد(. در دو روز آخر هفته نمونه 7)میانگین 

گیهری شهده و پهس از مخلهوط     ساعت( نمونهه  8اوی از شیر صبح و ظهر و شب )با فاصله دوشش مس

ترکیبهات آن در آزمایشهگاه تعیهین    نظر در فریزر منجمهد شهده   نمودن تکرارهای هر تیمار، نمونه مورد

دانهان  انجمهن رسهمی شهیمی   گیری درصد چربی شیر از روش ژربر استفاده گردیهد ) برای اندازهگردد. 

دسهتگاه کجلتهك    از نیهز  ای شهیر اوره نیتهروژن برای تعیین نیتروژن غیر پروتئینی و  (.1990، ورزیکشا

 .شد استفاده آنالیزر تکاتور 1030

 5مدت آوری کود استفاده شد که در هر دوره بهجمعبرای تعیین قابلیت هضم مواد مغذی از روش 

گیهری شهد و در   کود تولیدی هر دام اندازهمانده خوراک و شبانه روز مقدار خوراک مصرف شده، باقی

بها اسهتفاده   نیز  تولید شیر بازده ها تهیه گردید.انتهای دوره یك نمونه نهایی از مخلوط هر یك از بخش

کونهگ و  ) محاسهبه گردیهد   نسبت تولید شیر )کیلوگرم( به مصرف خوراک )کیلوگرم مهاده خشهك(  از 

 (.1983هوبر، 

در قالب  (2005) 1/9نسخه ویرایش شده  SASآماری  نرم افزار زا های آزمایشدادهبرای تجزیه 

 مختلپ هایجیره میانگین و برای مقایسه بود زیر صورتهب طرح مدلو  استفاده شد مربع التینطرح 

 .شد انجام درصد 5 خطای سطح در و دانکن آزمون از استفاده با
 

ijk+ejWi+TJ+Wi= μ+T ijkY 
 

μ ،میانگین کل :iTار، : اثر تیمjW ،اثر زمان :jWiT ،اثر متقابل تیمار و زمان :ijkeاثر خطای آزمایشی : 

 

 نتايج و بحث

 شده است نشان داده 2جدول  در های مختلپ تفاله گوجه فرنگینمونهشیمیایی  ترکیبات میانگین

مشهد فرنگی که از کارخانجات اطراف شهر های تفاله گوجهو تنوع زیادی بین ترکیبات شیمیایی نمونه

 از های گرفته شدهنمونه ترکیبات شیمیاییاختالف موجود بین درصد گرفته شد وجود دارد. 

 گیاه و واریته نسبت پوسته به بذر، دلیل تفاوت در روش فرآوری تولید رب،کارخانجات متفاوت به

 (.2008)منصوری و همکاران،  باشدشرایط کشت می
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 .شهرستان مشهد اطراف فرنگي از کارخانجاتتفاله گوجههای مختلف ترکیب شیمیايي نمونه -2 جدول

 شماره نمونه

 ترکیب شیمیایی )درصد( خوشاب شاداب خراسان چین چین قدس خراسان تبرک

31/0±47/10  27/0±80/9  30/0±92/9  26/0±28/9  کربوهیدرات غیر الیافی 22/0±25/9 

015/0±45/0  022/0±43/0  021/0±46/0  025/0±47/0  فسفر 020/0±44/0 

015/0±23/0  018/0±26/0  021/0±20/0  012/0±22/0  کلسیم 001/0±27/0 

31/0±47/3  21/0±80/3  30/0±23/3  16/0±3  خاکستر 13/0±66/2 

17/0±05/10  62/0±56/8  14/0±21/9  20/0±26/9  عصاره اتری 09/0±24/9 

29/0±8/47  27/0±20/46  18/0±5/44  29/0±4/46  وینده اسیدیالیاف نامحلول در ش 23/0±2/48 

47/0±8/47  44/0±20/46  38/0±5/44  59/0±4/46  الیاف نامحلول در شوینده خنثی 51/0±2/48 

52/0±8/47  47/0±20/46  93/0±5/44  64/0±4/46  پروتئین خام 49/0±2/48 

14/0±8/47  74/0±20/46  42/0±5/44  63/0±4/46  خشك ماده 40/0±2/48 

14/0±8/4  09/0±20/4  11/0±5/4  61/0±4/4  07/0±2/4 pH 

 

 روزانه خشك و مواد مغذی ماده نتایج مربوط به میانگین مصرف: مواد مغذی مصرف و قابلیت هضم

 خشك ماده مصرففرنگی در سیالژ ذرت با افزایش سطح تفاله گوجه آورده شده است. 3در جدول 

زان مصرف ماده می یهر چند که از لحاظ عدد، نداد نشان داریمعنی اختالف های آزمایشیجیره بین

 مصرف کاهشرسد نظر میدار نبودند ولی بههر چند این اعداد معنیخشك در جیره شاهد باالتر بود. 

 متعددی عوامل به خوراک مصرف دیگر طرف باشد. از جیره خوراکیخوش کاهش اثر در است ممکن

 و نوع بدنی، وضعیت مدیریتی، عوامل اقلیمی، شرایط شیردهی، مرحله شیر، تولید زنده، وزن مانند

 بخش که هاییجیره در اگرچه .(2003برودریك، ) دارد بستگی علوفه ویژهبه خوراک ایاجز کیفیت

 خوراک مصرف در کننده محدود عامل یك شکمبه شدن پر ،دهدمی تشکیل علوفه را هاآن عمده

تاجو و ب) باشندمی ترهمم متابولیکی عوامل ظاهراً باال کنسانتره با هایجیره در ولی ،شودمی محسوب

 به شده افزوده) فرنگیگوجه تفالهدرصد  15 و 5/7 سطوح دارای آزمایشیهای جیره در. (1994شاور، 

چنین با هم .بود هم به نزدیك بسیار خشك ماده مصرف مقدار ،(خشك ماده براساس ایعلوفه ذرت

 ماده مصرف در داریمعنی اختالف نهگوهیچهای آزمایشی در جیره فرنگیگوجه تفاله حوسط افزایش

  .نشدمشاهده الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی،  ، پروتئین خام،آلی
 



 رضا طهماسبي و اميد دياني

 

78 

 .های آزمايشيدر گاوهای تغذيه شده با جیرهتولید و ترکیبات شیر مقدار ، مواد مغذی ،کمیانگین مصرف ماده خش -3جدول 

  

های آزمایشی دارای سیالژ ذرت جیره

یفرنگتلپ تفاله گوجهو سطوح مخ  
 خطای استاندارد

 میانگین
داریسطح معنی  

 درصد 15 درصد 5/7 صفر

      میزان مصرف )کیلوگرم در روز(

28/23 ماده خشك  36/22  20/22  341/0  6/0  

20/19 ماده آلی  75/19  69/20  347/0  7/0  

10/3 پروتئین خام  35/3  13/3  132/0  54/0  

67/6 خنثی الیاف نامحلول در شوینده  15/7  59/8  195/0  86/0  

52/4 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی  56/4  76/4  267/0  85/0  

      تولید و ترکیبات شیر

 91/0 72/0 12/29 03/29 71/28 (کیلوگرم در روز) تولید شیر

 23/0 026/0 19/3 15/3 22/3 (درصد) چربی شیر

 67/0 1/0 39/3 27/3 30/3 (درصدپروتئین شیر )

 48/0 64/0 02/10 02/11 07/11 (لیترگرم در دسیمیلیای )اورهنیتروژن 

 08/0 01/0 480/0 470/0 477/0 (درصد) پروتئینینیتروژن غیر

 19/0 091/0 31/1 30/1 23/1 1شیر تولید بازده
 ( محاسبه گردید. بازده تولید شیر از تقسیم میزان شیر تولیدی )کیلوگرم( بر میزان مصرف ماده خشك )کیلوگرم1

 

فرنگی، ذرت و تفاله گوجهسیالژ ( نیز گزارش کردند جیره حاوی مخلوط 1997ویس و همکاران )

 نشان دادند( 2010زاده و همکاران )عبداهللثیری در مصرف ماده خشك نداشت. لیکن در آزمایشی أت

ك مصرفی و صورت مخلوط، سبب افزایش ماده خشفرنگی بهمصرف سیلوی تفاله سیب و گوجه

در تحقیق دیگری که گاوهای هلشتاین با استفاده از تفاله خشك و سیلو شده  گردد.راندمان غذایی می

گردد به مصرف ماده خشك بهتر می منجرشده بودند، گزارش شد که تفاله خشك فرنگی تغذیه گوجه

 (.2011)صفری و همکاران، 

دست آمده هآورده شده است. نتایج ب 3دول در جنیز اطالعات مربوط به تولید و ترکیبات شیر 

داری بر تولید شیر نداشته است. در ثیر معنیأفرنگی تهای حاوی تفاله گوجهدهد که جیرهنشان می

فرنگی های مورد استفاده و جایگزین شدن کنجاله تخم پنبه با تفاله گوجهواقع با توجه به ترکیب جیره

ای فرنگی از لحاظ ترکیب اسیدهای آمینه به گونهتفاله گوجه شود که پروتئینگیری مینتیجهچنین 
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است که نه تنها جایگزین مطلوبی برای کنجاله تخم پنبه بوده، بلکه تولید شیر از لحاظ عددی افزایش 

 پیدا کرده است.

داری بر پروتئین خام شیر نداشت، بلکه ثیر معنیأفرنگی نه تنها تاستفاده از دو سطح تفاله گوجه

در این  .ای به هم نزدیك بودطور قابل مالحظههای مورد آزمایش بهیانگین پروتئین شیر در جیرهم

های آزمایشی قرار نگرفت. عوامل مؤثر زیادی بر تولید ثیر مصرف جیرهأچربی شیر هم تحت تآزمایش 

ت، روزانه شیر و درصد چربی شیر در تحقیقات گذشته آمده است. از جمله بیان شده که استا

چربی شیر الزم  1درون بافتیهای خون و گلیسرول فسفات برای سنتز بتاهیدروکسی بوتیرات، لیسید

ها ثیر آنأکید دارند، تغییر مقدار تولید اسیدهای چرب فرار و تأتر محققین بر آن تچه که بیشهستند. آن

کاهش نسبت مولی (. گزارش شده است که 2015باشد )استوفل و همکاران، بر سنتز چربی شیر می

(. 1961روک و باچ، ) باشدعلت کاهش درصد چربی شیر میهای یکی از علتاستات به پروپیونات 

شود، تولید استات و بوتیرات کم شده و در تخمیرهایی که مقدار زیادی اسید پروپیونیك تولید می

های چرب کوتاه و متوسط زنجیر اسید درون بافتیها برای سنتز سازترین پیشاصلی، چون این دو اسید

سوتون ) شوندغدد پستانی هستند، بنابراین کاهش استات و بوتیرات موجب کاهش سنتز چربی شیر می

ساز اصلی یك پیش . از طرف دیگر پروپیونات حاصل از تخمیر شکمبه(2003و همکاران، 

نچه که نتایج این آزمایش آ (.2001خراسانی و همکاران، )باشد گلوکوژنیك در نشخوار کنندگان می

ترین و باالترین درصد چربی شیر در نماید، چرا که پایینکند تمام موارد باال را تصدیق میپیشنهاد می

. باتوجه به نتایج بودندترین مقدار گلوکز پالسما را دارا هایی بروز کرد که باالترین و پایینجیره

درصد تفاله  5/7ه در جیره آزمایشی دارای آزمایشات فوق شاید بتوان چنین استدالل کرد ک

تری تولید شده که باعث افزایش گلوکز پالسما گردیده است و فرنگی، اسید پروپیونیك بیشگوجه

 چون غلظت استات کاهش پیدا کرده، بنابراین این مساله سبب کاهش چربی شیر شده است.

ات زیادی سعی در مشخص ساختن در تحقیق. دار نبوددرصد پروتئین شیر از لحاظ آماری معنی

مین أافزایش ت. (2006راجیو و همکاران، )عوامل مؤثر بر بیوسنتز پروتئین در غدد پستانی شده است 

استات، گلوکز و پروتئین اثرات مثبتی بر تولید شیر و افزایش پروپیونات و پروتئین اثر مثبت بر مقدار 

ثیر تولید و أ. ت(2009لموسکیوت و همکاران،  ؛2006 راجیو و همکاران،)گذارد تولید پروتئین شیر می

                                                           
1- Denovo 
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های متفاوت اسیدهای چرب فرار در شکمبه و اهمیت مقدار پروپیونات در تولید شیر، در دیگر نسبت

. مطابق (2006راجیو و همکاران،  ؛2001خراسانی و همکاران، )مقاالت نیز به ثبت رسیده است 

فرنگی اضافه شده به سیلوی ذرت نتوانست مقدار و ه گوجه(، تفال1997های ویس و همکاران )یافته

داری نسبت به جیره بدون تفاله تغییر دهد. در مطالعه طور معنیترکیب شیر را در گاوهای شیری به

( مشخص شد که تولید شیر در گاوهای شیری تغذیه شده با سیلوی 2010زاده و همکاران )عبداهلل

نسبت به جیره شاهد باالتر بود که این افزایش را به افزایش مصرف فرنگی و سیب مخلوط تفاله گوجه

 خوراکی باال نسبت دادند.ماده خشك و خوش

 آورده شده است. 4های آزمایشی در جدول های مربوط به قابلیت هضم جیرهداده
 

 .ای آزمايشيهدر گاوهای تغذيه شده با جیرههای خون و فراسنجه میانگین قابلیت هضم مواد مغذی -4جدول 

 
های آزمایشی دارای سیالژ ذرت جیره

 فرنگیو سطوح مختلپ تفاله گوجه
 

 داریسطح معنی خطای استاندارد درصد 15 درصد 5/7 صفر 

      )درصد( ماده مغذیقابلیت هضم 

 29/0 53/1 41/61 01/63 92/64 ماده خشك

 32/0 5/1 09/63 36/64 34/66 ماده آلی

 01/0 34/1 10/65 37/65 90/70 پروتئین خام

محلول در شوینده خنثیالیاف نا  98/63 56/61 45/57 66/1 04/0 

 27/0 35/2 00/47 66/47 10/52 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

های خونفراسنجه       

11/67 لیتر(گرم در دسیمیلی) گلوکز پالسما  33/68  44/65  49/1  04/0  

76/20 (لیترر دسیگرم دمیلیای )اوره نیتروژن  53/18  19/20  59/0  79/0  

46/6 (درصد) پروتئین کل  46/6  32/6  16/0  05/0  

 

داری را نشان نداد و افزودن سطوح های آزمایشی اختالف معنیقابلیت هضم ماده خشك در جیره

 گونه تغییری در قابلیت هضم ماده خشك ایجاد نکرد. لیکنفرنگی هیچدرصد تفاله گوجه 15و  5/7

ترین مقدار در جیره دارای ترین قابلیت هضم ماده خشك و ماده آلی در مورد جیره شاهد و کمبیش
فرنگی نتوانست تفاوت چنین افزایش سطح تفاله گوجهفرنگی مشاهده گردید. همدرصد تفاله گوجه 15
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ورد. قابلیت وجود آداری در افزایش یا کاهش قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده اسیدی بهمعنی
های آزمایشی قرار گرفت ثیر جیرهأهضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی در این آزمایش تحت ت

(05/0P<) در تحقیقات زیادی اثر معکوس مصرف غذا بر قابلیت هضم مواد مغذی خوراک مشخص .

مغذی  . این کاهش برای تمام مواد(2008ریم و همکاران،  ؛2001خراسانی و همکاران، ) شده است

باشد و درجه اهمیت آن به شکل فیزیکی تر مربوط به بخش دیواره سلولی مییکسان نبوده و بیش

ویژه هنگامی به (.2008ریم و همکاران، )جیره، نسبت علوفه به کنسانتره و کیفیت علوفه بستگی دارد 

خراسانی و )تر است یابد این کاهش در قابلیت هضم بیشای جیره افزایش میکه بخش کنسانتره
 های آزمایشی تفاوتبین جیره خوراک مصرف آزمایش این در کهاین به توجه (. با2001همکاران، 

دهد. در آزمایش ویس و  ثیر قرارأت تحت را مواد هضم قابلیت نتوانسته عامل این است، چندانی نداشته

ت قابلیت هضم مواد مغذی همراه ذرت نتوانسفرنگی به( نیز تغذیه سیالژ تفاله گوجه1997همکاران )
 ثیر قرار دهد.أرا در گاوهای شیری تحت ت

که به طوری ،(P<05/0) گرفت قرار های آزمایشیجیره ثیرأت تحت خام پروتئین هضم قابلیت
و اختالف بین قابلیت هضم پروتئین  بود جیره شاهد به مربوط خام پروتئین هضم قابلیت ترینبیش

 15و  5/7دارای ی اههجیر بین امادار بود. معنی جیره شاهد بافرنگی ههای حاوی تفاله گوجخام جیره

 خام پروتئین هضم قابلیتکه طوریه . بنگردید مشاهدهی دارمعنی اختالف فرنگیدرصد تفاله گوجه

 موجود باالی لیگنین مقدار است ممکن. بود تربیش تیمارها بقیه به نسبتدرصد  6 حدود جیره شاهد
در  فرنگیگوجههای پروتئین ندید حرارت چنینهم و( خشك مادهدرصد  20) فرنگیهگوج تفاله در

 میالرد واکنش هایفراورده و لیگنین که چرا گردیده باشند، هضم قابلیت کاهش سببمراحل تهیه رب 
 مقدار وجود دلیلبهاحتماال  (.2008 بن سالم و زنیدی،) شوندمی بندیطبقه هضم قابل غیر گروه در

 هضم قابلیت با آن منفی ارتباط وی گفرنتفاله گوجه 1نیتروژن غیرمحلول در شوینده اسیدی یادز
در  .است کرده پیدا کاهش خوراک پروتئین هضم قابلیت ،(2002مك نیون و همکاران، ) نیتروژن

تغذیه  ( انجام دادند، قابلیت هضم پروتئین در گاوهای شیری2010زاده و همکاران )آزمایشی که عبداهلل
 ثیر قرار نگرفت. أرنگی و سیب تحت تفشده با مخلوط تفاله گوجه

پالسما  خون ایاوره و نیتروژندار بین گلوکز بروز اختالف معنی سببآزمایشی های مصرف جیره

فرنگی دارای پروتئین خام ( گزارش کردند که تفاله گوجه1989) (. گازا و همکاران4)جدول  نگردید

عنوان یك منبع خوب برای پروتئین تواند بهمی باشد ومی درصد 58پذیری یهو تجزدرصد  3/18

                                                           
1-Acid detergent insoluble nitrogen 
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قابل تجزیه در تغذیه نشخوارکنندگان مورد استفاده قرار گیرد. در این آزمایش احتماال سطح تفاله غیر

( به حدی نبوده است که بتواند از ای )براساس ماده خشكفرنگی افزوده شده به ذرت علوفهگوجه
 دار کاهش دهد.خون را تا سطح معنی ایاوره نیتروژنقابل تجزیه خود سطح پروتئین غیرطریق 

(. میزان پروتئین کل 4)جدول  قرار گرفتهای آزمایشی مصرف جیرهثیر أپروتئین کل خون تحت ت

فرنگی مشابه و درصد تفاله گوجه 5/7خون در گاوهای تغذیه شده با جیره شاهد و جیره دارای 

 احتماال دلیل افزایش (.P<05/0دار بود )فرنگی معنیدرصد تفاله گوجه 15ها با جیره دارای ناختالف آ

باشد )کریسمن و  شکمبه آمونیاکی نیتروژن در افزایش است بازتاب ممکن کل پالسما پروتئین

 (.1980همکاران، 

و نیتروژن  شکمبه مایع pHدر  های مورد آزمایشمصرف جیره: مايع شکمبه pHنیتروژن آمونیاکي و 

 تفاله سطح افزایشبا این حال  .(5نکرد )جدول  ایجاد داریمعنیتفاوت  گاوها آمونیاکی شکمبه
دلیل ماهیت هباحتماال این کاهش عددی که  ابدکاهش ی شکمبه در pH مقدار شد باعث فرنگیگوجه

فرنگی را اسیدهای وجهدرصد ماده خشك تفاله گ 5/12زیرا حدود  ،باشدمیفرنگی اسیدی تفاله گوجه

کاهش  pH فرنگی در سیالژهمین دلیل با افزایش سطح تفاله گوجهدهد و بهچرب تشکیل می

در علت دیگر ممکن است تولید اسیدهای چرب فرار . (1997تری داشته است )ویس و همکاران، بیش

 pHآمونیاک، اثر  که ضمن خنثی نمودن( 2012زمان سیلو کردن باشد )ماهری سیس و همکاران، 

مایع شکمبه با  pH( میزان 2010زاده و همکاران )در مطالعه عبداهلل .است نمودهشکمبه را اسیدی 
فرنگی و سیب، در گاوهای شیری کاهش تفاله گوجه مخلوطسیلوی درصد  30و  15افزودن سطوح 

فرنگی، نیتروژن ( نشان دادند که تفاله سیلو شده و تفاله خشك گوجه2011صفری و همکاران )یافت. 
ای در تیمار حاوی تفاله سیلو شده شکمبه pHثیر قرار نداد، اما میزان أآمونیاکی شکمبه را تحت ت

 سایر تیمارها بود. تر ازپائین
 

 .های آزمايشيدر گاوهای تغذيه شده با جیره شکمبهمايع  pHنیتروژن آمونیاکي و  -5جدول 

 ی آزمایشی دارای سیالژ ذرت هاجیره                              

 فرنگیسطوح مختلپ تفاله گوجه و                               

 صفر 
5/7 

 درصد

15 

 درصد

خطای 

 استاندارد

سطح 

 داریمعنی

pH 57/6 مایع شکمبه  45/6  35/6  14/0 30/0 

87/14 لیتر(گرم بر دسینیتروژن آمونیاکی شکمبه )میلی  69/15  12/16  74/0 52/0 
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 گيرینتيجه

استفاده از تفاله توان گفت که دست آمده از این تحقیق، میطور کلی با توجه به نتایج بهبه

بازده تولید شیر و بهبود  سبب ،درصد 15عنوان یك محصول فرعی کشاورزی تا سطح فرنگی بهگوجه

دلیل کاهش خوراک بهتواند افزایش جزئی مصرف ها میگردید که احتماال دلیل این افزایش تولید شیر

که با توجه به ایندر نهایت،  زمان صرف شده جهت نشخوار و کاهش زمان ماندگاری در شکمبه باشد.

توجیه  توانداحتماال میباشد و استفاده از آن این محصول فرعی از لحاظ قیمت نیز متناسب می

 .باشد اقتصادی داشته
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Abstract1 

In this research, chemical composition and effect of feeding mixed corn silage 

with different levels of tomato pomace on performance of Holstein dairy cows 

were investigated. Nine multiparous Holstein cows (DIM 65±19 d and 31.3±3.5 

milk production Kg/d) were allocated in a 3*3 change over design. The experiment 

was consisted of three periods of 21 days and each experimental period was 

consisted of 14 days for adaptation and 7 days of sampling. Treatments were 1) 

control (containing corn silage without tomato pomace, 2) containing corn silage 

with 7.5% tomato pomace, 3) containing corn silage with 15% tomato pomace. Dry 

matter intake was not affected by treatments. The addition of tomato pomace to 

corn on ensiling decreased apparent digestibilities of crude protein and NDF 

(P<0.05). Digestibility of dry matter, organic matter, ADF, rumen pH, BUN and 

blood glucose were not affected by treatments. However, blood total protein were 

different between treatments (P<0.05). Also, by increasing the level of tomato 

pomace in corn silage, milk production, milk protein and fat percentages, MUN 

and milk NPN and milk production efficiency were not affected by treatments. In 

conclusion, adding tomato pomace up to 15% to corn on ensiling, due to its 

nutritive value, decreases the costs of production without any negative effect on 

dairy cattle performance. 
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