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چکیده

رفیعی، ح. و امیدی، ح. 1401. استفاده از تفاله گوجه  فرنگی در تغذیه نشخوارکنندگان با هدف بهبود عملکرد و کاهش هزینه های تغذیه. مجله ترویجي علوفه و خوراك 
دام. 3 )1(: 16-23.

گوجه  فرنگی یکی از محصوالت عمده تولیدی کشور است که بیشتر در فصل تابستان تولید مي  شود. این محصول، هم به صورت تازه  خوری مورد مصرف 
قرار می گیرد و هم در صنایع تبدیلی به فرآورده  های مختلفی چون: رب، سس و غیره تبدیل می  شود. در فرآیند تولید رب  ، گوجه  فرنگی بعد از شستشو، 
عصاره گیری می  شود و آنچه که از این مرحله باقی می  ماند، تفاله گوجه  فرنگی است که شامل پوسته، دانه و تا حدی نیز گوشت میوه است و رطوبت باالیی 
دارد. نسبت این قسمت  ها در تفاله، بسته به رقم گوجه  فرنگی متفاوت است اما به طور کلی نسبت پوسته از %50 تا %60 و نسبت دانه از %30 تا %40 متغیر 
است. طبق آمار سال 1398 وزارت جهاد کشاورزی، به  ترتیب:  6/9 و 1/4 میلیون  تن گوجه  فرنگی و تفاله گوجه  فرنگی در ایران تولید شده است. تفاله 
گوجه  فرنگی با حدود %22 پروتئین و %10 چربی، می  تواند به عنوان خوراك دام استفاده شود که عالوه بر کاهش نیاز به مواد خوراکی وارداتی و کاهش هزینه 
دامداران، مي  تواند به حفظ محیط زیست و کاهش مصرف آب نیز کمک کند. از تفاله خشک گوجه  فرنگی می توان در سطح %10 جیره گاوهای شیری و 
%15 جیره گاوهای پرواری و گوسفند، به عنوان جایگزین منابع پروتئین و کربوهیدرات استفاده کرد؛ همچنین از تفاله تر گوجه فرنگی نیز می توان به صورت 

افزودنی در سیلوی ذرت استفاده نمود. حتی از سیلوی تفاله گوجه  فرنگی مي  توان به عنوان جایگزین منابع علوفه ای جیره تا سطح %15بهره برد. 

واژه های کلیدی: تفاله گوجه  فرنگی، تغذیه نشخوارکنندگان، عملکرد
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مقدمه
ایــران به لحاظ تغییــرات اقلیمی و به علت افزایش دما و کاهش 
میزان بارش، در گروه کشــورهایی قرار گرفته است که با کمبود 
نامناسب  بهره برداری  عالوه  بر  این،  است.  روبرو  آب  منابع  شــدید 
موجب کاهش شدید منابع آبی شــده است. از سوی دیگر، کاهش 
بارش  ها و عدم اجرای طرح تعادل دام  و  مرتع موجب خالی  شدن و 
کاهش کیفیت عرصه  های مرتعی شده و در نتیجه نیاز دام  ها به خوراك 
آماده را افزایش داده است )3(. در کنار این مسائل، به علت اعمال 
تحریم  های ظالمانه، واردات نهاده  های دامی نیز با مشکالتی مواجه 
مواد خوراکی اصلی شامل کنجاله  به  طوري که واردات  شده است؛ 
است.  یافته  کاهش  به  شدت  اخیر  سال  های  در  ذرت  و  جو  سویا، 
کاهش واردات و نیز کاهش تولید داخلی به علت کمبود منابع آب، 
باعث وارد آمدن فشار زیادی به صنعت دامپروری برای تامین خوراك 
دام شده است. مجموع این موارد، اهمیت یافتن منابع جایگزین برای 
اقالم خوراکی رایج )کنجاله سویا، جو و ذرت(؛ همچنین لزوم استفاده 
بهینه از مواد خوراکی موجود در کشور را بیشتر نشان می  دهد. در 
این راستا، استفاده از پسماندها و ضایعات کشاورزی، راه حل  مناسبي  
برای تامین بخشی از نیازهای دامپروران است. ساالنه  بخش  زیادی 
  از  محصوالت  کشاورزی   و  باغی  کشور  از  مرحله  کاشت  تا مرحله 
 مصرف،   از  بین  می روند. تخمین  زده    مي  شود که هر  سال   در  ایران  
به طور  متوسط  حدود 106/2 میلیون   تن  انواع  محصوالت  کشاورزی  و 
 باغی  تولید  می شود.   از  این  مقدار  حدود %20 تا   %30  یعنی  معادل 21 تا  
32 میلیون   تن،   تبدیل  به  ضایعات  و  پسماند  می شود  که  برای  مصارف 
 انسانی  یا  صنایع  غذایی  و  خوراکی  قابلیت  مصرف  ندارند )2، 1(. ولي 
استفاده از این پسماندها در تغذیه دام، می  تواند به کاهش وابستگی و 

افزایش خودکفایی در صنعتدامپروری کمک زیادی بکند. 

شکل 1 – ظاهر تفاله مرطوب گوجه  فرنگی

طبق آمار وزارت جهاد کشاورزی، در سال 1398  حدود 6/9 میلیون  تن 
گوجه  فرنگی در کشور تولید شده است )1(. گوجه  فرنگی در طول سال 
مورد مصرف قرار می  گیرد، اما بیشترین میزان تولید آن، مربوط به فصل 
تابستان است. با توجه به اینکه حدود یک  پنجم وزن گوجه  فرنگی به 
تفاله تبدیل می  شود، می  توان وزن تقریبی تفاله گوجه  فرنگی تولیدی 

در ایران را حدود 1/38 میلیون  تن تخمین زد )6(.  
و سس  مانند رب  گوجه  فرنگی محصوالتی  از  تبدیلی،  در صنایع 
تولید می  شود. در فرآیند تولید این دو محصول، آنچه که از فرآیند 
شامل  که  دارد  نام  گوجه  فرنگی  تفاله  می  ماند  باقی  عصاره گیری 
باالیی  رطوبت  که  است  میوه  گوشت  نیز  تا حدی  و  دانه  پوسته، 
رقم  نوع  اساس  بر  تفاله،  در  بخش  ها  این  نسبت   .)1 )شکل  دارد 
گوجه  فرنگی متفاوت می  باشد اما به طور کلی، نسبت پوسته از %50 تا 
%60 و نسبت دانه از %30 تا %40 متغیر است )6(. عالوه بر مواد مغذی 
شامل پروتئین و چربی، تفاله گوجه  فرنگی سرشار از ویتامین  های A  و 
B و C  و اسید آمینه الیزین است )9(. میزان الیزین تفاله گوجه  فرنگی 
%13 از کنجاله سویا بیشتر است. همچنین تفاله گوجه  فرنگی دارای 
مقادیر قابل توجهي لیکوپن است که به علت خاصیت آنتی اکسیدانی، 
موجب افزایش کیفیت خوراك، کاهش اختالالت گوارشی و باال رفتن 

مقاومت در برابر بیماری  ها )به  خصوص اسهال( می  شود. 
تفاله  از  استفاده  امکان  بررسی  مقاله  این  هدف  اساس،  این  بر 
گوجه  فرنگی در تغذیه نشخوارکنندگان است که در این راستا به ارزش 
غذایی تفاله گوجه  فرنگی، روش  های استفاده در تغذیه دام و همچنین 

میزان مصرف آن در دام  های مختلف پرداخته می  شود. 

ارزش غذایی تفاله گوجه  فرنگی
تفاله گوجه  فرنگی از لحاظ ترکیبات شیمیایی، به  جهت داشتن پروتئین 
خام باالی حدود %22 تا %25، می  تواند به عنوان منبع پروتئین ارزان  قیمت 
در تغذیه دام استفاده شود. اما یکی از مشکالت عمده در استفاده از 
پسماندها در تغذیه دام، ترکیب متغیر آنها است. ترکیبات شیمیایی تفاله 
گوجه  فرنگی تحت تاثیر عواملی نظیر واریته، درجه رسیدگی، شرایط 
خاك و آبیاری و روش  های فرآوری قرار می  گیرد )7(. در جدول )1( 

ترکیب شیمیایی پوسته، دانه و تفاله گوجه  فرنگی ارائه شده است. 
مقـادیر پـروتئین خـام، فیبر نـامحلول در شـوینده اسـیدي و فیبـر 
آن  اجـزا  و  گوجـه  فرنگـي  تفالـه  خنثـي  شوینده  در  نـامحلول 
کنجالـه  در حـد  دانه  پروتئین خام  مقدار  بـه  طوري که  است،  بـاال 
پنبـه  دانـه خوب داخلي مي  باشد. مقـدار چربي نیز نسبتاً بـاال است.
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بر این اساس تفاله گوجه  فرنگي، ماده خوراکي ویـژه اي اسـت که با 
توجه به مقدار فیبر نامحلول در شوینده اسـیدي و فیبر نامحلول در 
شـوینده خنثـي، بایـد بـه عنـوان یـک مـاده فیبري در نظر گرفته شود 
اما محتـواي بـاالي مـوادي چـون پروتئین و چربي، آن  را از مواد 
فیبري که به طور عمده از نظر این مواد )پروتئین و چربي( فقیر هستند، 
متمایز مي  کند )4(. همچنین عباسی و همکاران )8( در کتاب جداول 
مواد مغذی منتشر  شده در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ترکیب 

تفاله گوجه  فرنگی را به شرح جدول )2( بیان کرده اند: 
بر اساس مطالب ارائه شده، می  توان این نکته مهم را بیان کرد که قبل از 
استفاده از تفاله گوجه  فرنگی، حتماً باید آنالیز ترکیبات شیمیایی آن 
به ویژه از نظر پروتئین، چربی، خاکستر و ماده خشک انجام شود و 
با توجه به ترکیب مواد مغذی موجود، جایگزین سایر مواد خوراکی 

در جیره شود. 

روش استفاده از تفاله گوجه  فرنگی
تفاله گوجه  فرنگي به علت تولید در ماه  هاي گرم سال، رطوبت باال 
و نیز وجود مواد مغذي، به سرعت فاسد مي  شود )6(؛ بنابراین برای 
اسـتفاده بهینـه در تغذیه دام باید با روش  هـاي مختلـف از جملـه 

خشـک  کردن یا سـیلو  کـردن، کیفیت آن را حفظ نمود )10(.  
افزودني قابلیت سیلو  شدن را دارد  تفالـه گوجـه  فرنگي بدون مواد 
و با توجه به بافت فیزیکـي و کوچک  بودن اندازه قطعات، به  راحتي 
مي  توان آن را سیلو نمود. حتي در مواردي که حجم به  نسبت کمي از 
تفاله گوجه  فرنگي در دسترس باشد، مي  توان در سیلوهاي کوچـک 
آن را با وسایل دستي سیلو کرد و بـا لگـد  زدن هـواي آن را خـارج 
نمـود. در مواردي نیز که حجم تفاله زیاد باشد، مي  توان از تراکتور 
براي فشردن استفاده نمود. البته نباید انتظار تخمیر سیلویي )ماننـد 
علوفـه ذرت( را در مورد سـیلوی تفالـه گوجـه  فرنگـي داشت اما با 

 .)P < 0. 05( میانگین های هر ستون با حروف غیرمشترك دارای اختالف معنی دار هستند :a-d

DM= ماده خشک، CP = پروتئین خام، CF = فیبر خام، NDF = فیبـر نـامحلول در شوینده خنثـي، ADF = فیبر نـامحلول در شـوینده اسـیدي، 
ASH = خاکستر، NFE = عصاره بدون ازت، NFC = کربوهیدرات غیرفیبری، TDN = کل مواد قابل هضم، GE = انرژی خام، DE = انرژی قابل 

هضم، ME = انرژی متابولیسمی، NEm = انرژی خالص نگهداری، NEL = انرژی خالص شیردهی، NEg = انرژی خالص رشد. 

جدول 2 – ترکیب تفاله گوجه  فرنگی هوا خشک

DMCPCFNDFADFASHEENFENFCTDNدرصد

94/52630/350/634/53/77/7732/2311/9361/81
GEDEMENEmNELNEgمگا  کالری  در  کیلوگرم ماده خشک

5/222/722/281/411/360/82

جدول 1 – ترکیب شیمیایی پوسته، دانه و تفاله گوجه  فرنگی )6(

صفت

ماده مغذی )درصد(

فیبـر نـامحلول در پروتئین خامچربی خامخاکستر
شوینده خنثـي

فیبـر نـامحلول در 
شوینده اسیدی

5/657/5b22/73b56/5b49/89cتفاله خشک گوجه  فرنگی

5/6412/0a31/35a50/5c41/50dدانه گوجه  فرنگی

5/655/0c17/06c59/5a55/00aپوسته گوجه  فرنگی

  دوره سوم -  شماره 1 -  بهار و تابستان  1401 -  شماره  پیاپی ) 5 ( 
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فراهم  نمودن شرایط بي  هوازي تفاله، سالم باقي خواهد ماند. همچنین 
جاذب  مواد  از  گوجـه  فرنگـي  تفاله  سیلو  کردن  هنگام  در  می  توان 
رطوبت مانند تفاله چغندرقند استفاده کرد. یانق و همکاران )11( بیان 
کردند که افزودن %10 تفاله چغندرقند به سیلوی تفاله گوجـه  فرنگـي، 
باعث افزایش کیفیت و خوش  خوراکی آن می  شود. این کار باعث 
افزایش ماده خشک و کاهش پساب و شرایط بهتر تخمیر در سیلوی 

تفاله گوجه  فرنگی می  شود. 
خشک  کردن تفاله گوجه  فرنگی به ماشین آالت و سوخت نیاز دارد که 
این مورد در کارخانه  هاي بـزرگ تولید رب گوجه  فرنگی امکان  پذیر 
است. در مقیاس کوچک نیز دامداران مـي  تواننـد تفالـه را در زیـر 
هـر  در  دارد.  کـردن  زیر  و  رو  به  نیاز  البته  که  کنند  خشک  آفتاب 
صـورت باید دقـت شود که تفاله در معرض کپک زدگي قرار نگیرد. 
البته شرکت  هایی هستند که کار خشک  کردن پسماندها را با کمک 
تجهیزات مناسب انجام می  دهند و دامدارها می  توانند تفاله خشک را 
از آنها خریداری کنند. برای مثال محصولی به نام پودر گوجه  فرنگی 
به بازار آمده است که دارای %20 پروتئین، %10 چربی، % 16 فیبر، 
% 5 خاکستر و % 95 ماده خشک است. البته در هنگام استفاده از تفاله 
گوجه    فرنگی باید به ظاهر آن توجه شود و در صورت کپک زدگی 
یا بوی بد، از مصرف آن خودداری شود. در شکل )2( ظاهر تفاله 

گوجه  فرنگی خشک و سالم ارائه شده است. 

شکل 2 – ظاهر تفاله خشک گوجه  فرنگی

استفاده از تفاله گوجه  فرنگی در تغذیه گاوهای شیری 
تفاله گوجه  فرنگی به صورت خشک، مرطوب و سیلو  شده در تغذیه 
نشخوارکنندگان استفاده می  شود. صفری و همکاران )6( تفاله خشک 
یا سیلو  شده گوجه  فرنگی را جایگزین بخشی از سیلوی جو کردند. در 
این مطالعه، استفاده از تفاله گوجه  فرنگی به  میزان %8 جیره و به صورت 
سیلو  شده یا آفتاب  خشک هیچ تاثیر منفی بر مصرف خوراك یا ترکیبات 
شیر نداشت و تولید شیر از 40/31 به 41/3 کیلوگرم افزایش یافت 

   جدول 3- میانگین ماده خشک مصرفی، تولید و ترکیب شیر در گاوهای مصرف کننده تفاله گوجه  فرنگی به صورت خشک و سیلو  شده 

%8 سیالژ تفاله گوجه%8 تفاله خشک گوجهبدون تفاله گوجهصفات

25/7126/3924/63مصرف خوراک )کیلوگرم در روز(

40/3141/3541/16تولید شیر )کیلوگرم در روز(

2/792/782/70درصد چربی

3/083/093/10درصد پروتئین
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)جدول 3(. با اینکه تفاوت  ها بین تفاله خشک و سیلو  شده معنی  دار 
نبود اما به نظر می  رسد که تفاله خشک، خوش  خوراکی بیشتری دارد. 
این یافته  ها نشان داد که تفاله گوجه  فرنگی، قابلیت استفاده به عنوان 
جایگزین علوفه را دارد که این موضوع در شرایط حاضر که به دالیل 
مختلف کشور با کمبود علوفه مواجه است، می  تواند گره گشا باشد. 
افزایش تولید شیر نیز می تواند به علت افزایش قابلیت هضم بخش 
فیبری تفاله گوجه  فرنگی نسبت به مواد علوفه ای، بهبود تخمیر شکمبه 
و افزایش تولید پروپیونات )15( و افزایش سطح پروتئین عبوری جیره 
و بهبود کارایی نیتروژن باشد )6(. همچنین صفری و همکاران )6( بیان 
کردند که افزایش عددی ماده خشک مصرفی به  میزان یک کیلو در 
افزایش تولید شیر شده  تیمارهای حاوی تفاله گوجه  فرنگی باعث 

است. 
شیبانی و همکاران )5( نیز در آزمایش خود، از تفاله گوجه  فرنگی 
در سطوح %5 و %10 به عنوان جایگزین کنجاله آفتابگردان در جیره 
استفاده کردند که تفاوت معنی  داری در عملکرد گاوها مشاهده نشد. 

پروتئینی  منابع  از  بخشی  جایگزین  می  توان  را  گوجه  فرنگی  تفاله 
گران  قیمت نیز کرد. روش دیگر استفاده از تفاله گوجه  فرنگی افزودن 
به سیلوی ذرت است. طهماسبی و دیانی )7( تفاله گوجه را در سطح 
%7/5 و %15 به سیلوی ذرت اضافه کردند و این سیلوها در تغذیه 
گاوهای شیرده استفاده شدند. استفاده از این سیلوها در تغذیه گاوهای 
شیری تغییری در عملکرد دام  ها ایجاد نکرد اما باعث افزایش کارایی 
تولید شیر شد. این روش می  تواند در گاوداری  هایی که توانایی خشک 
یا سیلو  کردن مجزای تفاله گوجه  فرنگی را ندارند، مورد استفاده قرار 

گیرد. 
مخلوط  حاوی  جیره  کردند  گزارش  نیز   )16( همکاران  و  ویس 
سیالژ ذرت و تفاله گوجه  فرنگی، تأثیری در مصرف ماده خشک، 
تولید و ترکیب شیر نداشته است؛ اما در آزمایشی دیگر، عبداهلل زاده و 
همکاران )12( نشان دادند مصرف سیلوی تفاله سیب و گوجه  فرنگی 
به صورت مخلوط، سبب افزایش ماده خشک مصرفی، کارایی خوراك 
و تولید شیر شده است. آنها افزایش در تولید شیر را به افزایش مصرف 
تفاله گوجه  فرنگی  افزودن  دادند.  نسبت  خوراك و خوش  خوراکی 
به  میزان %12 به سیلوی ذرت، باعث افزایش غلظت پروتئین )%7/6 به 
%9/8 ماده خشک(، لیگنین )%2/4 به %6/1 ماده خشک( و اسیدهای 
چرب )%2/5 به %3/8 ماده خشک( شد )pH .)16 و نیتروژن آمونیاکی، 
تفاوتی بین سیلوها نداشت اما میزان نیتروژن غیرپروتئینی در سیلوی 
حاوی %12 تفاله گوجه  فرنگی )%19/58 به %17/51 نیتروژن( کاهش 

یافت )16(. 
البته نکته ای که در زمان مصرف سیلوی تفاله گوجه  فرنگی باید مورد 

توجه قرار گیرد این است که این سیلو خاصیت اسیدی باالتری نسبت 
به سیلوی ذرت دارد و ممکن است باعث کاهش pH شکمبه شود؛ 
باعث  تا  است  تدریجی  به صورت  بهترین روش مصرف  بنابراین، 
سازگاری دام به خوراك جدید   شود؛ همچنین باید از مصرف زیاد 
سیلوی تفاله گوجه  فرنگی خودداری شود و حداکثر تا سطح %15 در 

جیره گاوهای شیری استفاده شود )6(. 

استفاده از تفاله گوجه  فرنگی در تغذیه گاوهای پرواری 
به  میزان %8 و %16 جایگزین  تازه  تفاله گوجه  فرنگی  در آزمایشی، 
سبوس گندم در تغذیه گاوهای پرواری با وزن 220 کیلوگرم و سن 
210 روز گردید )9( که این امر باعث کاهش سطح انرژی جیره شد. 
از سوی دیگر، مصرف خوراك در گاوهای پرواری با این جایگزینی 
افزایش یافت اما به علت کاهش دریافت انرژی، رشد دام کاهش یافت. 
البته کاهش رشد دام فقط در سطح %16 تفاله گوجـه  فرنگـي مشاهده 
شد و در سطح %8 رشد کاهش نیافت. این نکته باید در نظر گرفته 
شود که همیشه در زمان استفاده از پسماندها در جیره دام  های مختلف، 
سطح پروتئین و انرژی جیره بررسی شود. اگر این جایگزینی منجر به 
کاهش سطح پروتئین و انرژی گردد، می  تواند باعث کاهش عملکرد 
دام شود که این موضوع به علت عدم باالنس جیره است و ربطی به 
کیفیت و ارزش پسماند مصرفی ندارد. همانطور که قبال نیز اشاره شد، 
پسماندها باید به صورت تدریجی و تا حد مناسب در دام استفاده شود. 

استفاده از تفاله گوجه  فرنگی در تغذیه گوسفند 
در تغذیه گوسفندهای پرواری با وزن اولیه 30 کیلوگرم، از سیلوی 
تفاله  سیلوی  آزمایش،  یک  در  شد.  استفاده  گوجه  فرنگی  تفاله 
گوجه  فرنگی به میزان %30 جایگزین بخشی از کاه )%5(، یونجه )15%( 
تفاله گوجه  فرنگی  از سیلوی  استفاده  دانه جو )%10( شد )11(.  و 
باعث کاهش 15درصدی قیمت جیره؛ همچنین افزایش وزن بیشتر 
بره  های مصرف کننده سیلوی تفاله گوجه  فرنگی )299 در مقابل 240 
گرم  در  روز( و ضریب تبدیل خوراك بهتر )4 در مقابل 7( شد. در 
همزمان  به طور  گوجه  فرنگی  تفاله   )11( همکاران  و  یانق  تحقیق 
جایگزین بخش علوفه ای و کنسانتره گردید که این امر باعث کاهش 
هزینه  های جیره و بهبود عملکرد دام شد. به  نظر می  رسد که این روش 
تفاله  مانند  پسماندهایی  از  استفاده  حالت  مناسب ترین  جایگزینی، 
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گوجه  فرنگی است که دارای بخش فیبری باال و انرژی و پروتئین 
کافی است و می  تواند جایگزین همزمان بخش فیبری و کنسانتره ای 

جیره شود. 
در مطالعه  ای که هارب و همکاران )14( در بره  های پرواری آواسی 
انجام دادند سطوح مختلف تفاله خشک گوجه  فرنگی را جایگزین دانه 
جو کردند و گزارش دادند که تفاله خشک گوجه  فرنگی را می  توان تا 
%25 به جیره بره  ها اضافه نمود، بدون آنکه اثر منفی بر عملکرد داشته 
باشد، درحالی  که سطوح باالتر )%50 و %70( سبب کاهش سرعت 
رشد بره  ها شد که این کاهش می  تواند ناشی از باال  بودن لیگنین و 
خشک  تفاله  دیگری  آزمایش  در  باشد.  گوجه  فرنگی  تفاله  سلولز 
گوجه  فرنگی به  میزان صفر تا 15 درصد جیره جایگزین بخشی از 
علوفه و کنجاله سویا گردید )15(. این جایگزینی باعث افزایش قابلیت 
هضم فیبر و ماده آلی، کاهش pH و آمونیاك شکمبه و افزایش رشد 
و بهبود ضریب تبدیل شد. در تحقیق عمر و عبدالمجید )15( متوسط 
افزایش وزن روزانه از 185 به 228 گرم و ضریب تبدیل خوراك از 
6 به 4/4 بهبود یافت. همچنین فوندویال و همکاران )13( بیان کردند 
که افزودن تفاله گوجه  فرنگی به  میزان %20 به جیره، باعث افزایش 
وزن نهایی بره  های پرواری شده است. به طور  کلی، افزایش عملکرد 
بره  های پرواری ممکن است به سبب افزایش قابلیت هضم مواد مغذی 

و دریافت انرژی بیشتر از خوراك باشد )15، 11(. 

ارزش اقتصادی استفاده از تفاله گوجه  فرنگی در تغذیه 
نشخوارکنندگان

اقتصادی  بودن  به طور کلی در استفاده از پسماندها، مهمترین نکته، 
آن است که همواره باید قیمت آنها با نهاده  های رایج در تغذیه دام 
مقایسه شده و در صورت اقتصادی  بودن از آنها استفاده شود. در حال 
حاضر )خرداد 1400( قیمت نهاده  های رایج در تغذیه دام، همچنین 
قیمت تفاله خشک و تر گوجه  فرنگی در بازار آزاد بدین  شرح است: 
دانه جو 57000 ریال، دانه ذرت 50000 ریال، سبوس گندم 40000 
ریال، کنجاله سویا 77000 ریال، کاه گندم 30000 ریال، یونجه خشک 
گوجه  فرنگی  تر  تفاله  ریال،  علوفه ای 12000  ذرت  ریال،   45000
8000 ریال و تفاله خشک گوجه  فرنگی 34000 ریال. در این شرایط، 
جایگزینی تفاله گوجه  فرنگی با هر کدام از اقالم یاد  شده برای دامداران 
صرفه اقتصادی دارد. برای مثال، هر کیلو تفاله تر گوجه  فرنگی، 4000 

ریال از ذرت علوفه ای ارزان  تر است که عالوه بر صرفه اقتصادی، با 
توجه به آنالیز مواد مغذی بهتر، می  تواند باعث افزایش عملکرد دام و 
کاهش هزینه به صورت همزمان شود. همچنین، قیمت دانه  های ذرت 
و جو و سبوس گندم نیز از قیمت تفاله خشک گوجه  فرنگی باالتر 
است. در این صورت، حتی اگر فقط %10 دانه  های غالت با تفاله 
خشک گوجه  فرنگی جایگزین شود، می  تواند باعث کاهش میزان قابل 
توجهی در هزینه تغذیه   شود. در ضمن، با افزایش قیمت کاه، به راحتی 
می  توان از تفاله خشک گوجه  فرنگی به عنوان جایگزین بخشی از کاه 
در جیره گاو و گوسفند استفاده کرد که حتی با توجه به ارزش غذایی 
باالتر، می تواند باعث بهبود کیفیت جیره و افزایش عملکرد دام شود. 

نتیجه گیری
می  تواند  %10 چربی،  و  پروتئین   22% با حدود  تفاله گوجه  فرنگی 
به عنوان خوراك دام، جایگزین منابع کنسانتره  ای و علوفه  ای شود. 
از تفاله خشک گوجه  فرنگی در سطح %10 جیره گاوهای شیری و 
%15 جیره گاوهای پرواری و گوسفند می توان به عنوان جایگزین منابع 
پروتئین و کربوهیدرات استفاده کرد. همچنین از تفاله تر گوجه  فرنگی 
نیز می توان به صورت افزودنی به سیلوی ذرت و یا حتی از سیلوی 
تفاله گوجه  فرنگی به عنوان جایگزین منابع علوفه ای جیره تا سطح 
%15 استفاده کرد. البته قبل از استفاده از تفاله گوجه  فرنگی، حتماً باید 
آنالیز ترکیبات شیمیایی انجام شود و با توجه به ترکیب مواد مغذی، 

جایگزین سایر مواد خوراکی در جیره گردد. 

توصیه  های ترویجی
با  توجه بــه قیمت پایین تر تفالــه گوجه  فرنگی در فصل 	 

تابستان، به دامداران توصیه می شود با خرید این محصول 
به  میزان کافی و نگهداری از آن به صورت خشک یا سیلو، 

امکان استفاده از آن در طول سال را فراهم آوردند.  
با توجه به فســادپذیری باالی تفاله گوجه  فرنگی به علت 	 

تولید در ماه های گرم سال، رطوبت باال و نیز غنی  بودن از 
مواد مغذی، به دامداران توصیه می شــود به منظور استفاده 
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بهینه از این محصول در تغذیه دام، به روش  های مختلف 
از جمله: خشک یا سیلو  کردن، نسبت به حفظ  و  نگهداری 
مناســب آن اقدام نمایند. در ضمن، در هنگام سیلو  کردن 
می  تــوان از %10 تفاله چغندرقند، به منظــور افزایش ماده 

خشک سیلو استفاده کرد. 
قبل از استفاده از تفاله گوجـه  فرنگـي باید آنالیز مواد مغذی 	 

آن توسط آزمایشگاه معتبر، اندازه  گیري شود و میزان ماده 
خشک، پروتئین، چربی، خاکستر و NDF،  مورد ارزیابی 
قرار گیرد. در ضمن، در زمان استفاده از تفاله گوجه  فرنگی 
بایــد برای فرموله  کردن جیره، از نظر متخصص تغذیه دام 

استفاده شود. 
از آنجائی  که هدف اصلی اســتفاده از پســماندها، کاهش 	 

قیمت نهایی جیره و افزایش ســود دامدار است؛ بنابراین 
همواره قیمت پســماندها با قیمت مواد خوراکی رایج بر 
حسب ماده خشــک مقایسه شود. چنانچه قیمت پسماند 
برابر و یا بیشــتر از قیمت نهاده های اصلی باشد، خرید آن 
اقتصادی نیست. توصیه می شود در این خصوص، از نظر 

متخصصان تغذیه استفاده شود. الزم به یادآوری است که 
در حال حاضر با توجه به قیمت نهاده  های اصلی در بازار، 
استفاده از تفاله گوجه  فرنگی خشک یا تر، جایگزین مواد 

علوفه  ای و کنسانتره  ای دارای صرفه اقتصادی است. 
می  توان از تفاله خشک گوجه  فرنگی در سطح %10 جیره 	 

گاوهای شــیری و %15 جیره گاوهای پرواری و گوسفند 
به عنــوان جایگزین منابع پروتئیــن و کربوهیدرات مانند 
کنجاله سویا، ذرت و جو در کل جیره استفاده کرد. همچنین 
می  توان از تفاله تر گوجه به صورت افزودنی به سیلوی ذرت 
و یا حتی از سیلوی تفاله گوجه  فرنگی به عنوان جایگزین 

منابع علوفه علوفه ای جیره تا سطح %15 استفاده کرد. 
برای کســب بهترین نتیجه، می  توان از تفاله گوجه  فرنگی 	 

به عنــوان جایگزین بخش علوفه  ای و کنســانتره  ای جیره 
به صورت همزمان استفاده کرد. با این روش، ضمن حفظ 
ســطح مصرف خوراك و سالمت شــکمبه، عملکرد دام 
نیز ثابت و یا افزایــش می  یابد؛ در نتیجه، کاهش هزینه ها 

می  تواند سبب افزایش سود دامداران شود. 
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