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مقدمه
کمبود خوراک دام در بس��یاری از کش��ورها از جمله ایران سبب افزایش 
هزینه تولید خوراک شده است. بنابراین، با توجه به شرایط موجود، استفاده 
از فرآورده های فرعی کش��اورزی و صنایع غذایی به عنوان خوراک در تغذیه 
نش��خوارکنندگان امری اجتناب ناپذیر است. شناسایی، عمل آوری و استفاده 
صحی��ح از این پس��ماندها در تغذیه دام، عالوه بر تأمین خوراک دام س��بب 

کاهش آلودگی های زیست محیطی نیز می شود. 
تفاله گوجه فرنگی یکی از فرآورده های جانبی صنایع ُرب س��ازی است که 
بس��ته به روش فرآوری و خصوصیات گوجه فرنگی خام، حاوی نس��بت های 
متفاوت پوس��ت، دانه و مقادیر اندکی گوش��ت گوجه فرنگی است. به همین 
دلی��ل ترکیب آن می تواند کاماًل متفاوت باش��د. تفاله خش��ک گوجه فرنگی 
می تواند در تغذیه دام های پرواری و ش��یری استفاده شود. همچنین استفاده 
از تفال��ه گوجه فرنگ��ی از دو جنبه اهمیت زیس��ت محیطی دارد، بطوری که 
به عنوان جایگزین بخش��ی از خوراک دام، از کاش��ت و برداشت بیش از حد 
خ��وراک دام که باعث مصرف و تخریب منابع محیط زیس��ت همچون آب و 
خاک می ش��ود، می کاه��د و دوم اینکه با حذف ضایعات صنایع رب س��ازی، 

موجب کاهش آلودگی های آب و خاک می شود.
تفاله س��یب نیز یکی از محصوالت جانبی صنایع غذایی اس��ت که اجزای 
اصلی تش��کیل دهنده آن شامل پوست، دانه و بقایای بخش های داخلی میوه 
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می باش��د و می تواند به صورت تازه، خش��ک و سیلو شده به همراه سایر مواد 
خوراکی در تغذیه دام استفاده شود.

نظر به ضرورت یافتن منابع خوراک ارزان و قابل دس��ترس برای دام ها و 
سطح باالی تولید کاه برنج در ایران، کاه برنج را می توان به صورت خرد شده 
و عمل آوری شده به عنوان قسمتی از علوفه جیره دام بخصوص برای دام های 
پرواری اس��تفاده کرد. این در حالی اس��ت که متأسفانه کاه برنج تولید شده 
در ایران بدون توجه به عنوان یک منبع خوراک قابل اس��تفاده برای دام، در 

بیشتر موارد سوزانده و باعث آلودگی محیط زیست می شود.
در این نش��ریه اس��تفاده از تفاله های گوجه فرنگی و سیب و همچنین کاه 
برنج به طور کاربردی و با بیان س��اده برای دام داران، کارشناسان و مروجان 

بیان می شود.   
 

تفاله گوجه فرنگی
گوجه فرنگی یکی از محصوالت عمده تولیدی در کشور محسوب شده که 
در طول س��ال مورد اس��تفاده مردم قرار می گیرد. با گسترش صنعت کشت 
گلخان��ه ای، تولی��د گوجه فرنگی محدودیت فصلی ندارد بلکه در طول س��ال 
تولید می شود، اما بیش��ترین تولید مربوط به فصل تابستان می باشد. صنایع 
تبدیل��ی گوجه فرنگی نیز در تابس��تان فعال ش��ده و به تولید ُرب، ُس��س و 
غیره مب��ادرت می ورزند. بنابراین می توان ب��رآورد کرد که حدود 80 درصد 
از محصول در تابس��تان به مصرف چنین فرآورده هایی می رسد. بدیهی است 
که بیش��ترین میزان پسماند و فرآورده های فرعی گوجه فرنگی نیز در همین 
فصل تولید می ش��ود. در فرآیند ُرب س��ازی، گوجه فرنگی شستش��و ش��ده و 
عصاره گیری می ش��ود. آنچه که از فرآیند عصاره گی��ری باقی می ماند همان 
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تفاله گوجه فرنگی اس��ت که حاوی پوس��ته، دانه و تا حدی نیز گوشت میوه 
اس��ت که دارای رطوبت نس��بتاً باالیی اس��ت. نس��بت این بخش ها بسته به 
رقم گوجه فرنگی متفاوت می باش��د اما به طور کلی نس��بت پوسته از 50 تا 
60 درصد و نس��بت دانه از 30 تا 45 درصد متغیر اس��ت )اکبری، 1393(. 
میزان تولید تفاله یا پسماند صنایع تبدیلی گوجه فرنگی در ایران بالغ بر150 
 هزار تن در س��ال اس��ت که قابل اس��تفاده به عنوان خوراک دام می باش��د 
)آقاجانزاده گلش��نی و همکاران، 2010(. میزان تولید تفاله گوجه تقریباً یک 

پنجم وزن گوجه تولیدی است )صفری و همکاران، 1389(.

ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی در نشخوارکنندگان
ترکیبات ش��یمیایی تفال��ه گوجه فرنگی تحت تأثیر عوامل��ی نظیر واریته، 
درجه رس��یدگی، ش��رایط خاک و آبیاری و روش های فرآوری قرار می گیرد. 
از لح��اظ ترکیبات ش��یمیایی، تفال��ه گوجه فرنگی با دارا ب��ودن حدود 22 
درص��د پروتئی��ن، 10 درصد چرب��ی و 55 درص��د NDF می تواند به عنوان 
 خوراکی با ارزش در تغذیه دام های پرواری و شیری مورد استفاده قرار گیرد 
)خلیل پور و جعفرزاده، 1388(. تف��اوت ارزش غذایی گوجه فرنگی در منابع 
مختلف احتماالً مربوط به نوع و رقم مورد کشت و طریقه تولید ُرب می باشد. 
در مطالع��ه ای ترکیبات ش��یمیایی بخش ه��ای مختلف تفال��ه گوجه فرنگی 
 حومه مش��هد تعیین ش��د که اطالعات آن در جدول 1 آورده ش��ده اس��ت 

)صفری و همکاران، 1389(. 
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همچنین در جدول زیر ترکیب ش��یمیایی تفاله گوجه فرنگی هوا خشک 
قابل مشاهده است.

ترکیبات )درصد(
برحسب ماده خشک

بخش های تشکیل دهنده تفاله

تفاله کاملدانه پوسته
17/131/322/7پروتئین خام
5127/5چربی خام

5/65/65/6خاکستر خام
NDF59/550/556/5
ADF5541/550

ماده 
خشک%

پروتئین 
خام%

الیاف 
خام%

NDF

%

ADF

%

خاکستر 
%

چربی 
خام%

NFE

%

انرژی خام
)کالری در گرم(

90/518/440/354/349/34/1829/155244

جدول 1– ترکیب شیمیایی پوسته، دانه و تفاله کامل گوجه فرنگی

جدول 2– ترکیب شیمیایی تفاله هوا خشک گوجه فرنگی )بر اساس ماده خشک(

گی
رن

جه ف
گو

تر 
له 

 تفا
-1

کل 
ش

منبع: جداول منابع خوراک دام و طیور ایران )1387(.
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استفاده از تفاله گوجه فرنگی در تغذیه نشخوارکنندگان 
تفال��ه گوجه فرنگی به صورت خش��ک، مرطوب و س��یلو ش��ده در تغذیه 
نش��خوارکنندگان قابل استفاده است. در مطالعه ای که تفاله خشک یا سیالژ 
گوجه فرنگی جایگزین بخشی از سیالژ علوفه جو گردید، تولید شیر از 40/3 به 
41/3 کیلوگرم در روز افزایش یافت، در حالی که مصرف خوراک و ترکیبات 
شیر تغییری نداشتند )صفری و همکاران، 1389(. همچنین هنگامی که تفاله 
گوجه فرنگی در س��طوح 5 و 10 درصد جیره، جایگزین کنجاله آفتاب گردان 
ش��ده اثر نامطلوبی بر عملکرد گاوهای ش��یری نداش��ت )نوقابی و همکاران، 
1390(. استفاده از سیالژ تفاله گوجه و تفاله سیب )نسبت 50 :50( به جای 
علوفه یونجه در جیره گاوهای شیری موجب افزایش مصرف خوراک شد. این 
جایگزینی باعث کاهش pH شکمبه گردید. افزایش سطح تفاله گوجه و سیب 
اثری بر هضم پذیری ظاهری پروتئین خام جیره نداشت اما هضم پذیری ماده 
خش��ک و ماده آل��ی افزایش یافت. در اثر این جایگزینی تولید ش��یر افزایش 

یافت اما ترکیبات شیر تغییری نکرد )عبداهلل زاده و همکاران، 2010(.
کارب��رد دیگ��ر تفال��ه گوجه فرنگی این اس��ت ک��ه می ت��وان از آن به صورت 
افزودن��ی ب��ه س��یالژ ذرت اس��تفاده ک��رد. در تحقیق��ی ک��ه تفال��ه گوجه در 
س��طوح 7/5 و 15 درص��د ب��ه س��یالژ ذرت افزوده ش��د. س��طح پروتئین آن  
افزای��ش یافت. اس��تفاده از این س��یالژها در تغذی��ه گاوهای ش��یری تغییری 
 در عملک��رد دام ه��ا ایج��اد نک��رد اما باع��ث افزایش کارایی تولید ش��یر ش��د 
)طهماسبی و همکاران، 1380(. تفاله گوجه فرنگی را می توان تا سطح 8 درصد 
در جیره گاوهای پرواری جایگزین سبوس گندم نمود. همچنین هنگامی که در 
گوس��فند س��یالژ تفاله گوجه فرنگی به میزان 30 درصد جایگزین بخشی از کاه، 
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یونجه و جو گردید باعث افزایش رشد بره ها و کاهش هزینه های جیره شد و در 
یک مطالعه دیگر، اس��تفاده از تفاله گوجه فرنگی در دو س��طح 8/5 و 15 درصد 
جایگزین استارتر پلت در تغذیه گوساله های شیرخوار، باعث بهبود خوش خوراکی 

جیره، افزایش مصرف استارتر و افزایش رشد گوساله ها شد )اکبری، 1393(. 
• تغذیه تفاله تر گوجه فرنگی بدون فرآوری )سیلوسازی( توصیه نمی شود 
زیرا یک ماده مس��تعد کپک زدگی اس��ت و عالوه بر ای��ن مخلوط کردن آن 

با دیگر مواد جیره به سادگی امکان پذیر نیست. 
• ب��ه طور کل��ی می ت��وان از تفال��ه خش��ک گوجه فرنگی تا س��طح 10 
درصد جیره گاوهای ش��یری، پرواری و گوس��فند جایگزین منابع پروتئین و 

کربوهیدرات مانند کنجاله سویا، ذرت و جو استفاده کرد.
• همچنین می توان از تفاله تر گوجه به صورت افزودنی به س��یلوی ذرت 

اس��تفاده کرد و یا س��یالژ تفال��ه گوجه فرنگی را تا س��طح 15 درصد جیره 
جایگزین بخش علوفه جیره دام نمود. 

مالحظات و مراقبت های تغذیه تفاله گوجه فرنگی به انواع دام
1- تنوع ترکیب

هرچند میزان پروتئین خام تفاله گوجه فرنگی می تواند بیش از 20 درصد 
باش��د اما با توجه به این که ارقام جدید و اصالح ش��ده ی این گیاه بسیار کم 
دانه می باش��ند، نمی ت��وان ارزش غذایی تفاله گوجه فرنگی را ثابت دانس��ت، 
بلکه میزان پروتئین و چربی و در نتیجه انرژی زایی آن تحت تأثیر نوع و رقم 
محص��ول تغییر یافته و کاهش پیدا می کن��د، در حالی که بخش فیبری آن 
افزای��ش می یابد. میزان پروتئین بعضی از نمونه های تفاله گوجه فرنگی حتی 
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14 درصد بوده است. به همین دلیل حتماً قبل از استفاده از تفاله گوجه باید 
میزان مواد مغذی آن توسط آزمایشگاهی معتبر اندازه گرفته شود. برای این 
منظور فاکتورهایی مانند ماده خش��ک، پروتئین خام، چربی خام، خاکستر و 
NDF باید مورد ارزیابی قرار گیرد. تفاله خشک گوجه فرنگی خریداری شده 

از کارخانه صنایع غذایی باید دارای جدول آنالیز ترکیبات ش��یمیایی معتبر 
بوده و همچنین باید دارای رطوبت مناس��ب و عاری از هرگونه مواد خارجی 

و سموم قارچی نظیر آفالتوکسین باشد.

2- نگهداری
تفال��ه گوجه فرنگی به علت تولید در ماه های گرم س��ال و رطوبت باال و نیز 
غنی بودن از مواد مغذی به س��رعت کپک می زند و فاس��د می ش��ود. بنابراین 
جه��ت اس��تفاده بهینه از آن در تغذیه دام باید ب��ه روش های مختلف از جمله 
خشک نمودن و سیلو کردن، آن را حفظ نمود. تجربه نشان داده است که تفاله 
گوجه فرنگی بدون مواد افزودنی قابلیت س��یلو ش��دن دارد و با توجه به بافت 
فیزیک��ی و کوچ��ک بودن اندازه قطعات، به راحتی می توان آن را س��یلو نمود. 
حتی در مواردی که حجم نس��بتاً کمی از تفاله گوجه فرنگی در دسترس باشد 
می توان در سیلوهای کوچک آن را با وسایل دستی سیلو کرد و با لگد زدن بر 
روی آن، هوای آن را خارج نمود. در مواردی نیز که حجم تفاله زیاد باش��د از 
تراکتور برای فشرده نمودن آن می توان استفاده نمود. البته نباید انتظار تخمیر 
س��یلویی )مانند علوفه ذرت( را در تفاله گوجه فرنگی س��یلو شده داشت اما با 
فراهم نمودن ش��رایط بی هوازی، تفاله س��الم باقی خواهد ماند. خشک کردن 
تفاله نیاز به ماش��ین آالت و س��وخت دارد که در کارخانه های بزرگ ُرب سازی 
امکان پذیر اس��ت اما در مقی��اس کوچک، دامداران می توانن��د تفاله را در زیر 
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آفتاب خشک کنند که البته نیاز به زیر و رو کردن دارد. به هر صورت باید دقت 
کرد که تفاله در معرض کپک زدگی قرار نگیرد )فضائلی، 1397(.

3- فصلی بودن
امروزه مش��کل فصلی بودن تولید تفاله گوجه کمتر ش��ده اس��ت ولی باز 
هم بخش عمده ای از گوجه فرنگی در تابس��تان تولید می ش��ود. دامدارهایی 
ک��ه امکان تهی��ه تفاله گوجه فرنگی را دارند می توانن��د آن را به میزان کافی 
خریداری کرده و با خش��ک کردن یا سیلو کردن، آن را برای کل سال مورد 
استفاده قرار دهند. این تفاله اغلب در تابستان قیمت پایینی دارد که با خرید 

و نگهداری مناسب آن می توان هزینه های خوراک را کاهش داد. 

4- تفاوت قیمت
مشکلی که در مورد پسماندها وجود دارد افزایش قیمت آن بعد از استقبال 
توس��ط دامدارها اس��ت، در حالی که ممکن اس��ت ارزش واقعی آن کمتر از 
قیمت بازار باش��د. لذا در این رابطه ارزش نس��بی پس��ماند مورد توجه قرار 
می گیرد. این ارزش با توجه به ترکیبات ش��یمیایی، مش��کالت و محدودیت 

مصرف و قیمت آنها  در نظر گرفته می شود. 

عوارض و مسائل مصرف بیش از حد تفاله گوجه فرنگی در دام 
در هن��گام تغذی��ه تفال��ه گوجه نکته قاب��ل توجه ع��ادت دادن تدریجی 
دام ه��ا به مصرف آن )به ویژه تفاله تازه( می باش��د که باید توس��ط دامداران 
م��ورد توجه ق��رار بگیرد. مصرف زی��اد تفاله گوجه در ش��روع اس��تفاده از 
آن در جی��ره دام ه��ا ممکن اس��ت پس از چن��د روز س��بب عوارضی مانند 



13استفاده از تفاله گوجه  فرنگی، تفاله سیب و کاه برنج در تغذیه نشخوارکنندگان

 بی اش��تهایی، اس��هال، اس��یدوز و اخت��الالت گوارش��ی و متابولیکی ش��ود 
)اکبری، 1393(. همچنین تفاله گوجه فرنگی ماهیتی اسیدی دارد که می تواند 
در صورت مصرف زیاد باعث کاهش pH ش��کمبه شود و باید این نکته حتماً 
در نظر گرفته ش��ود. از طرف دیگر به علت اندازه ذرات کوچکتر نس��بت به 
علوف��ه، در صورت��ی که به میزان زیاد جایگزین علوفه ش��ود به علت کاهش 
فعالیت نشخوار و جویدن، می تواند باعث کاهش تولید بزاق )به عنوان بافر( و 
نهایتاً اسیدوز دام شود )صفری و همکاران، 1389(. مسئله دیگری که ممکن 
اس��ت در هنگام تغذیه تفاله گوجه فرنگی مشاهده شود، دفع دانه های هضم 
نشده به دلیل کوچک بودن اندازه دانه ها و فرار آن ها از فرآیند هضم باشد. در 
این شرایط عمل آوری تفاله گوجه فرنگی با مواد قلیایی می تواند سبب بهبود 
گوارش پذیری دانه ها ش��ود. در صورت استفاده از تفاله خشک گوجه، آسیاب 

نمودن آن می تواند این مشکل را برطرف کند )فضائلی، 1397(.

ارزش نسبی تفاله گوجه تر و خشک در تغذیه دام 
از نظر ارزش نس��بی تفاله گوجه باید در نظر داش��ت آنالیز تفاله تر تنها 
تفاوتی که با تفاله خش��ک دارد میزان آب اس��ت که باید در نظر گرفته شود 
و در بقیه موارد ش��بیه به هم هس��تند. تفاله گوجه فرنگی به دلیل  فیبر باال 
)NDF( در دس��ته علوف��ه قرار می گی��رد، اما با توجه به م��واد مغذی نظیر 
پروتئین و چربی می توان آن را جایگزین بخشی از مواد متراکم جیره نمود. 
در جدول 3 مقایسه ای از ترکیب مواد مغذی تفاله گوجه فرنگی، جو، ذرت و 
کنجاله س��ویا آمده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود میزان 
پروتئین کنجاله سویا تقریباً 2/3 برابر تفاله گوجه است، اما با توجه به اینکه 
ارزش اس��یدهای آمینه کنجاله سویا خیلی بیش��تر از تفاله گوجه است اگر 
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قیمت تفاله گوجه یک چهارم قیمت کنجاله سویا باشد ارزشمند است. یا در 
م��ورد جو و ذرت با اینکه پروتئین تفاله گوجه باالتر اس��ت اما میزان عصاره 
فاقد ازت )NFE( آن که تقریباً معادل نشاسته است، خیلی کمتر می باشد و 
اگر قیمت تفاله گوجه فرنگی نصف و حتی کمتر از قیمت جو و یا ذرت باشد، 

ارزشمند است. 

ماده خوراکی
ماده 

خشک)%(

پروتئین 

خام)%(

NDF

)%(

چربی 

خام)%(

خاکستر

)%(

انرژی خام

)کالری در گرم(

NFE

)%(

90/518/454/384/1524429/15تفاله گوجه فرنگی
9211/327/31/693/4419569/04دانه جو

89/89/218/43/71/4435581/6دانه ذرت
91/242/513/66/26/8444837/1کنجاله سویا

جدول 3- ترکیب مواد مغذی تفاله گوجه فرنگی، جو، ذرت و کنجاله سویا

شکل 2- تفاله گوجه فرنگی تر شامل پوست، دانه و قسمتی از بافت گوجه 

منبع: جداول منابع خوراک دام و طیور ایران )1387(.
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تفاله سیب
تفاله سیب یکی از فرآوردههاي کارخانه آب سیب است ک��ه تولید جهانی 
آن در بین سال ه��ای 1985 ت��ا 2000 می��الدی بالغ بر 38 میلیون تن در 
تفاله سیب  بوده است.  در کشور ما ساالن��ه در حدود 100 ه��زار تن  سال 
تولید میگردد )پیرمحم��دی،1383(. ترکیب شیمیایی تفاله سی��ب بسته به 
نوع میوه و روش آب می��وهگیري متفاوت اس��ت. تفاله سیب از خوش خوراکی 
باالی��ی برخ��وردار است و به عن��وان یک ماده ان��رژی زا و منبع خ��وب الیاف 
 قاب��ل هضم ب��رای اغل��ب نشخوارکنندگان، جایگزی��ن مطلوبی ب��رای علوفه 
محسوب می شود. درحال حاضر استفاده از تفاله سیب در کشورهاي تولیدکننده 
آن در تغذیه دام های مختلف به ویژه گوسفند، گوساله، گاو شیري و گوسالههاي 
نر پرواري صورت می گی��رد. این ماده خوراکی می تواند به صورت مخلوط با کاه 
گن��دم و یا سبوس برنج در تغذیه گاوهای شیری و پرواری به صورت جایگزین 

یا همراه با سیالژ ذرت و تفاله چغندرقند مورد استفاده دام قرار گیرد.

شکل 3- تفاله تر سیب
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ارزش غذایی تفاله سیب در نشخوارکنندگان
اج��زای اصلی تشکیل دهن��ده تفاله سی��ب شامل پوست، دان��ه و بقایای 
بخش ه��ای داخل��ی میوه می باش��د که می توان��د به صورت ت��ازه، خشک و 
سیل��و شده ب��ه همراه سایر م��واد خوراکی استفاده شود. بخ��ش عمده ماده 
خش��ک میوه  را م��واد فاقد نیتروژن شام��ل قند، نشاست��ه و اسیدهای آلی 
تشکی��ل داده و از نظ��ر پروتئی��ن فقی��ر اس��ت. تفاله سیب تر ح��اوی 2/5 
درص��د پکتین می باشد، ک��ه از کربوهیدرات های دی��واره سلولی محلول در 
آب اس��ت که تجزیه بیولوژیکی آن در شکمب��ه توسط پکتین استراز صورت 
 می گی��رد. از جمله باکتری ه��ای تجزیه کننده پکتی��ن در شکمبه، می توان

ن��ام  را   Succinivibrio dextrinosolvensو  Butyrivibrio fibrisolvens

ب��رد که با تجزی��ه پکتین اسید استیک، اسید فرمی��ک و اسید سوکسینیک 
تولی��د می کنند. کربوهیدرات ه��ای محلول و پکتین سرع��ت تجزیه باالیی 
 دارن��د و به سرعت توس��ط میکروارگانیسم ها مورد استف��اده قرار می گیرند 
)بلداجی و همکاران، 1395(. ترکیب شیمیایی تفاله سیب در جدول 4 نشان 

داده شده است. 

ماده خشک

%

پروتئین 
خام%

الیاف 
خام%

خاکستر
% 

چربی 
خام%

عصاره عاری 
از نیتروژن %

انرژی خام 
 )کالری در گرم(

17/76/61232/326/3161/74645

جدول 4- ترکیب شیمیایی تفاله سیب )بر اساس ماده خشک(

منبع: جداول منابع خوراک دام و طیور ایران )1387(.



17استفاده از تفاله گوجه  فرنگی، تفاله سیب و کاه برنج در تغذیه نشخوارکنندگان

مطالعات انجام شده در رابطه با تفاله سیب 
باال بودن بخ��ش کربوهیدرات های غیرفیب��ری )1NFC( در جیره حاوی 
تفال��ه سیب نسبت به جیره بدون تفاله سیب، هضم و تخمیر این جیره ها را 
آسان ت��ر می کند. تحقیقات نشان داده هضم پذیری مواد مغذی در جیره های 
ح��اوی تفاله سیب احتماالً ب��ه دلیل وجود مقادیر ب��االی کربوهیدرات های 
محلول و پکتی��ن و فیبر کمتر، بهبود می یابد. این امر باعث می شود سرعت 
تجزی��ه باالتری نسبت به یونج��ه داشته باشد. در مجم��وع به نظر می رسد 
وجود عصاره فاقد نیتروژن باالو مقادیر قابل توجه کربوهیدرات های محلول و 
 پکتین در تفاله سیب موجب هضم باالی ماده خشک در این جیره ها می گردد 
)قریش��ی و همکاران، 2007(. مطالع��ات نشان می ده��د در تغذیه گاوهای 
شی��رده می توان تا 30 درصد ماده خشک جیره از تفاله سیب، بدون هیچ اثر 
منف��ی استفاده نمود. افزایش ماده خشک مصرفی، افزایش هضم پذیری جیره 
و راندم��ان غذایی با جایگزین��ی 15 و 30 درصد مخلوط سیالژ تفاله سیب و 
تفال��ه گوجه فرنگی با یونجه مشاه��ده شده است. ماهیت شیمیایی و فیزیکی 
تفال��ه س�یب روند طبیعی تخمی��ر شکمبه و هضم را بهب��ود می بخشد زیرا 
نتیجه ی تخمیر بخش قندی تفاله سیب، تولید استات به جای اسید الکتیک 
است که عامل مهمی در این زمینه محسوب می شود )عبداهلل زاده و همکاران، 
2010(. اگرچ��ه تغذیه سیالژ تفاله سی��ب به میزان بیشتر از 40 درصد ماده 
خش��ک جیره، سبب کاهش قابل مالحظ��ه ای در تجزیه پذیری ماده خشک 
می شود. محققین علت این امر را به کاهش pH شکمبه با تغذیه سطوح باالی 
تفاله سیب نسبت می دهند. با استفاده از تفاله سیب سیلو شده به نسبت های 
مختل��ف به عنوان جایگزین یونجه در جی��ره بره ها، باالترین مصرف خوراک 
و افزایش وزن روزان��ه در جیره حاوی 20 درصد سیالژ تفاله سیب مشاهده 

1- Non Fiber Carbohydrates 
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شد.  جالب اینکه تفاوت��ی بین هضم پذیری ماده خشک، ماده آلی، پروتئین 
خام، فیبر نامحلول در شوینده خنثی و فیبر نامحلول در شوینده اسیدی در 
دو شک��ل خشک و سیلو شده تفاله سیب مشاهده نشد )بلداجی و همکاران، 
1395(. در یک تحقی��ق ک��ه تفاله سیبتر با کاه برنج مخلوط و سیلو شد 
و در تغذی��ه برههای پ��رواری بکار رفت، افزودن 5 ت��ا 20 درصد کاه برنج به 
تفاله سیب سیلو شده سبب بهبود خصوصیات سیلاژ شد و ارزش غذایی کاه 
برنج را نیز بهبود بخشید. میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن برهها نیز 
در سی��الژ حاوي تفاله سیب و کاه برنج افزایش یافت )پیرمحمدی، 1383(. 
همچنین در مطالعه ای که تفاله خشک سیب تا سطح 30 درصد ماده خشک 
جی��ره گوسفندان استفاده شد، تفاله سیب سبب بهبود هضم پذیری ظاهری 
مواد مغذی شد بدون آنکه اثر نامطلوبی بر سالمت دام داشته باشد. بنابراین 
استف��اده از تفال��ه خشک سیب به عنوان بخش فیب��ر غیرعلوفه ای در جیره 

نشخوارکنندگان، بخوبی امکان پذیر است )بلداجی و همکاران، 1395(. 
براساس مطالع��ات فوق الذکر و میانگین مصرف م��اده خشک روزانه، مصرف 
تفاله سیب در دام های مختلف طبق جدول 5 پیشنهاد می شود. البته برای دام های 

آبستن که زایمان آن ها نزدیک است از تفاله سیب تر نباید استفاده نمود.

تفاله سیب خشکتفاله سیب ترنوع دام

300 گرم در روز400 گرم در روزبره و بز پرواری

400 گرم در روز500 گرم در روزمیش و بز داشتی

2 کیلوگرم در روز4 کیلوگرم در روزگوساله پرواری

2 کیلوگرم در روز4 کیلوگرم در روزگاوشیری کم  تولید

1 کیلوگرم در روز2 کیلوگرم در روزگاوشیری پرتولید

جدول 5- توصیه مصرف تفاله سیب تر و خشک در دام های مختلف
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مالحظات و مراقبت های تغذیه تفاله سیب به انواع دام
تفال��ه ت��ر سیب نیز همچون تفاله تر گوجه به دلی��ل وجود مواد قندی و 
آب زی��اد مستع��د کپک زدگی است و لذا تفاله تر بای��د سریعاً به مصرف دام 
رسیده و یا برای حفظ آن، سیلو گردیده و سپس به مصرف دام برسد. تفاله 
خشک سیب خریداری شده از کارخانه صنایع غذایی باید دارای جدول آنالیز 
ترکیب��ات شیمیایی معتبر بوده و همچنین رطوبت مناسب داشته و عاری از 

هرگونه مواد خارجی و سموم قارچی نظیر آفالتوکسین باشد.

ارزش نسبی )قیمت( تفاله سیب تر و خشک در تغذیه دام
ب��ا توجه به ترکیبات )مقدار پروتئین، فیبر و انرژی( و ارزش غذایی تفاله 
سی��ب تر و مقایس��ه آن با کاه گندم )جدول 6( و دانه جو )جدول 3(، ارزش 
نسب��ی تفاله تر در حدود یک چهارم کاه گندم و برای تفاله سیب خشک در 

حدود یک دوم دانه جو می باشد. 

 شکل 4- تفاله سیب یک ماده غذایی خوشخوراک برای دام
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کاه برنج
برنج با نام علمی )Oryza sativa( گیاهی یک ساله از خانواده گندمیان است. 
کاه برنج سومین رتبه را در تولید کاه غالت در جهان و اولین رتبه را در آسیا دارا 
است )فائو، 2011(. با توجه به تولید سالیانه حدود 2/7 میلیون تن شلتوک در 
کشور و با توجه به اینکه به ازای تولید هر تن شلتوک حدود 1/2 تا 1/5 تن کاه 
برنج تولید می شود، تولید سالیانه کاه برنج در کشور رقم قابل توجهی )در حدود 
3/7 میلی��ون تن( است )موسوی و همک��اران، 1393(. استان های عمده تولید 
کنن��ده برنج در کشور: مازندران، گیالن، گلست��ان، خوزستان و فارس هستند. 
کل��ش برنج به دلیل ع��دم خوش خوراکی، باال بودن می��زان سیلیس )SiO2( و 
پایین بودن هضم  پذیری  آن، به مقدار محدودی در تغذیه دام استفاده می شود. 
به منظ��ور افزایش هضم پذیری م��واد لیگنوسلولزی آن می ت��وان از روش های 
شیمیای��ی، فیزیک��ی، فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی استف��اده کرد. این روش ها 
منج��ر به تجزیه ترکیب پیچیده سلولز - لیگنین می گردد. وجود اتصاالت قوی 
شیمیای��ی بین لیگنی��ن و پلی ساکاریدهای گیاهی مان��ع از رسیدن آنزیم های 

گوارشی به الیاف گیاهی شده و هضم پذیری آن را کاهش می دهد. 
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مطالعات انجام شده در رابطه با کاه برنج 
هنگامی که از اوره برای فرآوری کاه برنج استفاده شد، این فرآوری باعث 
کاه��ش دیواره سلولی )NDF(  و دیواره سلولی بدون همی سلولز )ADF( و 
افزای��ش پروتئین  خام و pH کاه شد. نتایج این مطالعه نشان داد که فرآوری 
ک��اه برنج با 3 یا 5 درصد اوره به ط��ور مؤثری باعث افزایش ارزش غذایی و 

تجزیه پذیری کاه برنج می شود )موسوی و همکاران، 1393(.  
در مطالع��ه ای ک��ه کاه برنج ب��ا اوره )5 درصد(، آمونی��اک )3/5 درصد(، 
و  درص��د(   4( هیدروکسیدکلسی��م  درص��د(،   5( سدی��م  هیدروکسی��د 
اسیدسولفوری��ک )5 درصد( مورد عم��ل آوری قرار گرف��ت، مؤثرترین مواد 
برای بهب��ود ارزش غذایی کاه برنج به ترتیب اسید سولفوریک، هیدروکسید 

ارزش غذایی کاه برنج در نشخوارکنندگان
می��زان ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خ��ام، چربی خام، دیواره سلولی 
)NDF(  و دی��واره سلولی ب��دون همی سلولز )ADF( ک��اه برنج خشک به 
ترتیب برابر با 90/5، 89/5، 5/8، 2/1، 67/7 و 47/7 درصد اعالم شده است 
)کاظمین��ی، 1386(. همچنین در جدول 6 ترکیب شیمیایی کاه برنج و کاه 

گندم مشاهده می شود. 

ماده 

غذایی

ماده 

خشک%

پروتئین 

خام%

الیاف 

خام%

 NDF

%

 ADF

%

خاکستر 

%

چربی 

خام%

عصاره فاقد 

نیتروژن %

انرژی خام 

)کالری در گرم(

93/24/0536/163/741/115/30/8443/73634کاه برنج

94/63/240/271/746/39/60/7946/33976کاه گندم

جدول 6- ترکیب شیمیایی کاه برنج و کاه گندم )بر اساس ماده خشک(

منبع: جداول منابع خوراک دام و طیور ایران )1387(.
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سدی��م )سود س��وزآور( و آمونیاک بودند. آمونیاک تأثی��ر کمی بر محلولیت 
م��اده خشک و کربوهیدرات های دیواره سلول��ی ولی تأثیر بسزایی در آزادی 
ترکیبات فنولی و افزایش تجزیه پذیری دیواره سلولی داشت. بیشترین میزان 
محلولیت ماده خش��ک، ترکیبات فنولی و کربوهیدرات های دیواره سلولی با 
ف��رآوری اسیدی حاص��ل شد. فرآوری قلیایی کاه با س��ود و سیلوسازی آن، 
ع��الوه بر سیلیکازدای��ی و حاللیت بیشتر ترکیبات فنول��ی، بیشترین بهبود 

هضم شکمبه ای را به همراه داشت )قاسمی و همکاران، 1393(. 
در تحقیق��ی دیگ��ر که اثر عم��ل آوری قلیای��ی بر ترکی��ب شیمیایی و 
تجزیه پذیری کاه برنج بررسی شد، مؤثرترین مواد برای افزایش ارزش غذایی 
کاه برنج، اوره 6 درصد بود، اگرچه کاربرد توأم سود و اوره نیز موجب بهبود 

تجزیه پذیری گردید )سوکسومبات، 2004(. 
استف��اده از کاه برنج غنی شده با 3 درص��د اوره براساس ماده خشک در 
جیره بره های نر پرواری، نشان داد که می توان از کاه برنج غنی شده تا میزان 
50 درص��د ماده خشک علوفه جی��ره به عنوان جایگزین یونجه استفاده کرد 

)شادنوش و همکاران، 1378(. 

توصیه مصرف کاه برنج در تغذیه دام 
ک��اه برن��ج را می توان به صورت خ��رد شده و عمل آوری ش��ده به عنوان 
قسمت��ی از علوفه جیره دام بخصوص دام های پرواری استفاده کرد. براساس 
مطالع��ات فوق الذکر و میانگین مصرف ماده خشک روزانه، مصرف کاه برنج 

در دام های مختلف طبق مقادیر ذیل پیشنهاد می شود.
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در صورتیک��ه کاه برنج به خوبی خرد و ریز شده باشد، بدون فرآوری برای 
دام های پرواری و شیری به صورت زیر قابل استفاده است:

• بره و بز پرواری: 150 گرم در روز
• میش داشتی: 250 گرم در روز 

• گوساله پرواری: 500 گرم در روز

• گاوشیری کم تولید: 1 کیلوگرم در روز 

• گاوشیری پرتولید: 250 گرم در روز 

کاه برنج فرآوری شده برای دام های پرواری و شیری به صورت زیر قابل استفاده است:
• بره و بز پرواری: 200 گرم در روز

•  میش و بز داشتی: 350 گرم در روز 
• گوساله پرواری: 1 کیلوگرم در روز

• گاوشیری کم تولید: 1/5 کیلوگرم در روز 

• گاوشیری پرتولید: 500 گرم در روز 

شکل 6- کاه برنج ماده غذایی قابل استفاده در تغذیه دام 
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مالحظات و مراقبت های تغذیه کاه برنج به انواع دام 
• ف��رآوری کاه برنج بستگی به سطح استف��اده از آن در جیره غذایی دام 
دارد. به نح��وی که اگ��ر در حد 30 تا 40 درصد بخ��ش علوفه مصرف شود، 
استف��اده از غلظ��ت 3 درصد اوره کافی بنظر می رس��د، اما اگر در سطح 60 
ت��ا 70 درصد بخش علوفه بخواهد به کار ب��رود، غلظت اوره باید به سطح 6 

درصد )6 کیلوگرم اوره در 94 لیتر آب( افزایش یابد.
• ب��رای عم��ل آوری، ابتدا باید کاه برن��ج به قطعات 3 ت��ا 5 سانتیمتری 
خ��رد ش��ود و سپس هم وزن ک��اه، محلول آبی ترکیباتی نظی��ر آمونیاک یا 
اوره ب��ا غلظ��ت 3 تا 6 درصد به آن اسپری ش��ده و به مدت 40 روز در یک 

مکان دارای دمای حداقل 5 تا 10 درجه سانتیگراد سیلو شود.
• ب��رای عم��ل آوری مناس��ب کاه توسط محل��ول اوره، دم��ای حداقل 5 
درجه سانتی گ��راد و مدت زمان کافی حداق��ل30 روز الزم است. همچنین 
مخلوط تهیه شده باید در داخل کیسه های پالستیکی یا مخازنی ریخته شود 
و پس از پر ش��دن، با پالستیک ضخیم کاماًل پوشانده شده که گاز آمونیاک 

تولیدی خارج نشود.   
• نکت��ه مهم اینکه! در ص��ورت پایین بودن دمای مح��ل نگهداری سیلو 
و همچنین ک��م بودن مدت زمان سیلوسازی، واکن��ش شیمیایی کند شده 
و عم��ل آوری ک��اه به درستی انج��ام نخواهد شد و در این ص��ورت احتمال 

مسمومیت دام با اوره باال خواهد رفت.
• ک��اه غن��ی شده با اوره یا آمونی��اک باید قبل از ق��رار گرفتن در اختیار 
دام ب��ه مدت یک ت��ا دو روز در معرض هوا قرار داده شود تا آمونیاک اضافی 
آن خ��ارج شده و کاه غنی ش��ده به صورت مخلوط با سای��ر اقالم جیره در 

اختیار دام قرار داده شود. 
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شکل 7- کاه برنج ماده غذایی قابل استفاده در تغذیه دام

• ک��اه برن��ج خوشخوراک��ی کمتری نسبت ب��ه کاه گن��دم دارد و بدلیل 
سیلی��س ب��اال در صورت مص��رف زیاد ممک��ن است باعث ب��روز اختالالت 

گوارشی شود. 
• اگرچ��ه فرآوری کاه برنج با اسید یا س��ود سوزآور نیز امکان پذیر است، 
اما به دلیل مخاطرات انج��ام این کار برای دامداران و هم مالحظات مصرف 

آن توسط دام، به هیچ عنوان توصیه نمی شوند. 

ارزش نسبی )قیمت( کاه برنج در تغذیه دام
ب��ا توجه به ترکیبات )مقدار پروتئین، فیب��ر و انرژی( و ارزش غذایی کاه 
برن��ج و مقایسه آن ب��ا کاه گندم )جدول 6( و ب��ا در نظر گرفتن محدودیت 
مص��رف کاه برنج به دلیل وجود سیلی��س در آن، ارزش نسبی آن در حدود 

یک دوم کاه گندم می باشد.
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خالصه مطالب
تفاله گوجه فرنگ��ی یکی از فرآورده های جانبی صنایع ُرب سازی است که 
بسته به روش ف��رآوری و خصوصیات گوجه فرنگی خ��ام، حاوی نسبت های 
متفاوت پوس��ت، دانه و مقادیر اندکی گوش��ت گوجه فرنگی است. به همین 
دلی��ل ترکیب آن می تواند کام��اًل متفاوت باشد. تفال��ه خشک گوجه فرنگی 

می تواند در تغذیه دام های پرواری و شیری استفاده شود.
می ت��وان از تفاله خشک گوجه فرنگ��ی در سطح 10 درصد جیره گاوهای 
شی��ری و 15 درصد جیره گوساله های پ��رواری و گوسفند جایگزین منابعی 
مانن��د کنجال��ه سویا، ذرت و جو استف��اده کرد. همچنین می ت��وان از تفاله 
ت��ر گوجه ت��ا 15 درصد ب��ه سیلوی ذرت اضاف��ه کرد و یا حت��ی از سیالژ 
 تفال��ه گوجه فرنگ��ی جایگزی��ن منابع علوف��ه ای جیره تا سط��ح 15 درصد 

استفاده کرد.
تفاله سیب که اجزای اصلی تشکیل دهنده آن شامل پوست، دانه و بقایای 
بخش های داخلی میوه می باشد، می تواند به صورت تازه، خشک و سیلو شده 
به همراه سایر مواد خوراکی در تغذیه دام استفاده شود. افزودن 15 کیلوگرم 
کاه برنج به 85 کیلوگرم تفاله سیب تر باعث بهبود کیفیت تفاله سیب و کاه 
برن��ج می گردد. از تفاله خشک سیب ت��ا سطح 30 درصد ماده خشک جیره 
دام می توان استفاده کرد و البته برای دام های آبستن که زایمان آنها نزدیک 

است از تفاله سیب تر نباید استفاده کرد. 
نظر به ض��رورت یافتن منابع خوراک ارزان و قاب��ل دسترس برای دام ها 
و سط��ح باالی تولید کاه برنج در ای��ران، کاه برنج را می توان به صورت خرد 
شده و عمل آوری شده ب��ه عنوان قسمتی از علوفه جیره دام بخصوص برای 
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دام های پرواری استفاده کرد. برای استفاده از کاه برنج در تغذیه دام باید آن 
را غنی س��ازي کرد. با عمل غنی سازي ک��اه، قابلیت هضم، خوش خوراکی و 

ارزش غذایی آن به نحو چشم گیري افزایش می یابد.
فرآوری کاه برنج بستگی به سطح استفاده از آن در جیره غذایی دام دارد. 
ب��ه نحوی که اگر در حد 30 تا 40 درصد بخش علوفه مصرف شود، استفاده 
از غلظ��ت 3 درصد اوره کافی است، اما اگر در سطح 60 تا 70 درصد بخش 
علوفه بخواهد به کار برود، غلظت اوره باید به 6 درصد افزایش یابد.کاه غنی 
شده با اوره یا آمونیاک باید قبل از قرارگرفتن در اختیار دام به مدت یک تا 
دو روز در معرض هوا قرار داده شود تا آمونیاک اضافی آن خارج شده و کاه 

غنی شده به صورت مخلوط با سایر اقالم جیره در اختیار دام قرار گیرد. 
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