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 چکیده

بررسی  براي تصادفی کامالً طرح قالب در) روز  86 ± 5 شیردهی روزهاي و زایش دوم شکم( هلشتاین شیري گاو رأس 12 تعداد     
 در روزانـه  شـیر  ترکیبات و تولید مصرفی، خشک ماده بر آن اثر وسیالژ ذرت  با گیفرنگوجه بوته سیالژاثر جایگزینی بخش یا تمام 

 و 50 سطوح در که بود ذرت سیالژ درصد 16 حاوي خشک، ماده اساس بر شاهد جیره. گرفتند قرار استفاده مورد روزه 30 دوره یک
 جیره) 2 ذرتسیالژ درصد 16 حاوي شاهد جیره) 1 : شامل آزمایشی تیمارهاي. شد جایگزین فرنگی گوجه بوته سیالژ با درصد 100

 هـیچ . بودنـد  فرنگـی  گوجه بوته سیالژ درصد 16 حاوي جیره) 3 و فرنگی گوجه بوته سیالژ درصد 8  و ذرت سیالژ درصد 8  حاوي
 شـیر  ترکیبـات  و تولید خشک، ماده مصرف بر داري معنی ثیرتأ ذرت سیالژ جاي به فرنگی گوجه بوته سیالژ جایگزینی سطوح از یک

 و چربی درصد 4 اساس بر شده تصحیح شیر تولید از تیمارها سایر به نسبت شاهد تیمار حال، این با. نداد نشان مطالعه مورد گاوهاي
 و تولیـد  بـر  منفـی  اثـر  بـدون  را فرنگی گوجه بوته سیالژ توان می که داد نشان حاضر نتایج. بود برخوردار باالتري شیر تولید بازده نیز
 . کرد شیرده گاوهاي غذایی جیره در ذرت سیالژ جایگزین درصد ماده خشک، 16سطح  تا شیر، کیبتر

 .شیري گاو - ذرت سیالژ -شیر ترکیب و تولید -فرنگی گوجه بوته: کلیدي کلمات

  مقدمه
 دقت درت منابع تولید در کشور، محدودیبا توجه به ). 2ها در دامپروري است (مین مواد غذایی دام یکی از باالترین هزینههزینه تأ     

درجهت استفاده بهینه از منابع خوراکی موجود در تغذیه دام ضروري بـه   و ارائه راهکارهاي مؤثروري پرورش دام نقش تغذیه در بهره
عنوان  شوند و باقی مواد خشبی که به ی به عنوان خوراك حیوانات کشت میاختصاص هاي خشبی به طور علوفه ). برخی2رسد (نظرمی

)، یکی از 4و3شوند ( ستند که جهت مصارف انسانی کشت میطور عمده بقایاي محصوالت زراعی هه شوند، بخوراك دام مصرف می
). 13(د رو از بـین مـی  که به طور عمده درمزارع بدون استفاده باقی مانـده و   فرنگی است ساقه گوجهمحصوالت فرعی زراعی برگ و 

) و درحال حاضر بیش از هفت هزارگونـه از آن  6(است  Solanaceaeاز خانواده  )Lycopersicum esculentum(فرنگیگوجهگیاه 
سـهم زیرکشـت    % از6/27حـدود   .)9شـود ( میلیون تن برآورد مـی  130فرنگی در دنیا بیش از  ). تولید گوجه8در جهان وجود دارد (

رتبه  1390میلیون تن درسال زراعی  5حدود  که با تولید شود یاین گیاه مهزارهکتار) مربوط به کشت 154(معادل  سبزیجات درکشور
هـزار تـن مـاده     160معـادل  تن ماده خوراکی ( هزار900بیش از رود ساالنه و انتظار می )1(هفتم را در جهان به خود اختصاص داده 

کاران و ات به عمل آمده از گوجهخشک) در مزارع سراسرکشور بر جاي بماند که رقمی قابل مالحظه است، از سوي دیگر طبق تحقیق
نیز پرورش دهندگان دام، مشخص شده است، بخش زیادي از این بقایا به لحاظ شکل فیزیکی سخت و طعم تلخی که به علت حضور 

  دست م بارقا دنیا و دقت در با توجه به اوضاع اقتصادي سراسر ).13(رود میگلیکو آلکالوئیدها دارند توسط دامها مصرف نشده و هدر 
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امـري  فرنگی در تغذیـه دام همچـون دیگـر محصـوالت فرعـی کشـاورزي        تفاده بهینه از بقایاي گوجهاسآمده از این بقایا در کشور،  
درتغذیه دام (محصول فرعی کارخانه رب) فرنگی  جهسیلو شده میوه گو آید. درخصوص استفاده از تفاله خشک و به شمار می يضرور

فرنگـی در تغذیـه حیوانـات     د در زمینه استفاده از بوته گوجهوجوبه طور کلی مطالعات ماما مطالعات متعددي انجام شده  آزمایشات و
و  بیشتر به صورت آزمایشگاهی و آنـالیز مـواد    هستندانگشت شمار 

 مغذي شکل گرفته و تمامی آنها روي بوته خشک شده انجـام گرفتـه  
-از اولین مطالعاتی که در دنیا پیرامون اسـتفاده از بوتـه گوجـه    است.

توسط فونـوال  اي است که صورت گرفته مطالعهفرنگی در تغذیه دام 
در ارزیـابی ارزش غـذایی بوتـه گوجـه فرنگـی       )1988و همکاران (

قابلیـت هضـم پـروتئین بوتـه     نشـان داد کـه   آنهـا  نتایج  و انجام شد
توان به طور رضایتبخشی یآن را ماست و درصد  64.8فرنگی  گوجه

ــره ــا  در جی ــود. بزه ــتفاده نم ــالی و همکــاران (اس ــه  )1388کم بوت
%) 15و  10، 5، 0فرنگی را به همـراه چهـار سـطح مختلـف (     گوجه

هاي پرواري بکار بردند و قابلیت هضـم مـاده   مالس در تغذیه بزغاله
 62.89و  53.46سطح مذکور را به ترتیب ( 4پروتئین خام خشک و 

%) گـــــزارش 66.76و  64 – 61.08و  58.42 - 52.03و  49.87 -
فرنگی درجیـره   ز بوته گوجهتوان ا می نشان داد کهکردند و نتایج آنها 

ــه ــابی  )2009هــا اســتفاده نمــود. ونتــورا و همکــاران (بزغال در ارزی
پذیري مؤثر ماده فرنگی درتغذیه بزها، تجزیه محصوالت فرعی گوجه

-خشک این محصول در شکمبه و قابلیت هضم آزمایشگاهی آن را به

نمودند. لذا با توجـه بـه    گرم در کیلوگرم گزارش 474و 274ترتیب 
وجود آزمایشات انـدك در ایـن زمینـه و بـه خصـوص سـیالژ ایـن        

هاي بیشتر در زمینه ارزش غـذایی  محصول و ضرورت انجام بررسی
این فرآورده در تغذیه گاوهاي شیري، انجام مطالعات بیشتر ضروري 

رسد. هدف این مطالعه بررسی اثر جایگزینی بخش یا تمام به نظر می
فرنگی درجیره گاوهاي شـیري  ژ ذرت به جاي سیالژ بوته گوجهسیال

  هلشتاین بود. 
  مواد و روش ها

این آزمایش در محل گاوداري تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه  
 92فردوسی مشهد در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول در مهرماه 

فرنگی تن بوته گوجه 10فرنگی، مقدار در پایان فصل برداشت گوجه
برداشت شد و پس از عملیات مکانیکی خرد کردن و افـزودن تفالـه   

% علوفه تر) به مدت دو ماه سیلو شد. پس از گذشـت  4چغندر قند (
روز سیلو بازگشایی و مورد ارزیابی حسی و آزمایشـگاهی قـرار    60

اجزاي جیره غـذایی (درصـد مـاده خشـک) و ترکیـب       -1جدول 
  شیمیایی جیره ها

  تیمارها    اجزاء جیره 
  3  2  1  علوفه

  0  8  16  ذرت سیلو شده
  16  8  0  بوته گوجه سیلو شده

  21  21  21  یونجه خشک
        کنسانتره

  5  5  5  تخم پنبه دانه
  15  15  15  ذرت

  15  15  15  جو
  10  10  10  سویا
  6  7  8  کلزا

  5/3  5/3  5/3  پودر گوشت
  1  1  1  مکمل 

  5/1  5/1  5/1  پودر چربی
  3/0  5/0  7/0  آهک
  3/0  3/0  2/0  نمک

  1/0  1/0  1/0  اي سلنیم
  3/5  1/4  3  سبوس

        ترکیب شیمیایی *
  62/1  62/1  63/1  انرژي خالص شیردهی 

  6/17  5/17  5/17  پروتئین خام
  4/28  2/29  1/30  فیبرمحلول در شوینده خنثی
  2/18  8/18  5/19  فیبرمحلول درشوینده اسیدي

  7/5  7/5  7/5  چربی خام
  3/1  2/1  1  کلسیم
  6/0  6/0  6/0  فسفر

*کلیه پارامترهاي ترکیب شیمیایی برحسب درصـد مـاده خشـک بـوده و انـرژي خـالص       
  باشد.  شیردهی برحسب مگاکالري در کیلوگرم ماده خشک می
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  ). 2گرفت (جدول 
راس گـاو شـیري    12در مرحله دوم از تعـداد  

 5هلشتاین دو شکم زایش با روزهاي شیردهی 
کیلوگرم در قالب  600± 12و وزن روز  86 ±

تکرار) طـی   4تیمار و  3تصادفی ( طرح کامالً
ــادت14( روز 44 ــذیري و  روز عــ روز 30پــ

اسـتفاده شـد. سـه جیـره غـذایی در       آزمایش)
تصادفی مـورد بررسـی قـرار     قالب طرح کامالً

ر گرفتنـد. گاوهـا در سـه    در اختیار گاوها قرا 21و  15، 9) در سه نوبت TMRمخلوط ( ). جیره ها به صورت کامال1ًگرفت (جدول
هاي خوراك و  ترکیبات شیمیایی نمونهنوبت صبح، ظهر و شب، شیردوشی و مجموع سه وعده براي هر گاو ثبت شد. ترکیبات شیر و 

 SASنرم افزار  GLMهاي مربوط به آن با استفاده از روش  داده) و 12باقیمانده خوراك بر اساس روشهاي استاندارد اندازه گیري شد (
  تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در قالب طرح کامالً 1/9رایش وی

  بحث و نتایج 
هـاي  بـر عملکـرد گاو  اثر جیره هـاي آزمایشـی    

آورده شــده اســت. مصــرف  3شــیري در جــدول
داري را در مصـرف   تـأثیر معنـی   هاي غذاییجیره

. اگرچه )<05/0p(ماده خشک گاوها نشان نداد 
تولید شیر با افزایش سطح مصـرف سـیالژ بوتـه    

فرنگی روند کاهشی بسیار جزئـی را نشـان   گوجه
شـیر نیـز   دهد اما به طور کلی تولید و ترکیب می

کـه   )<05/0p(تیمارها قرار نگرفت ثیر تحت تأ
نشان دهنده تأمین احتیاجات غـذایی دام در کلیـه   

باشد. از سویی دیگر غنی سازي سیالژ تیمارها می
بوته گوجه بـا تفالـه خشـک چغنـدر قنـد سـبب       

  افزایش انرژي و کیفیت سیالژ شده است. 
اسـتفاده از تفالـه چغنـدر قنـد در     به طوري کـه   

قابلیـت  نـی سـبب افـزایش    سیالژ به عنوان افزود
شود در شرایط آزمایشگاهی میهضم ماده خشک 

) با افزودن سطوح 2012کردي وناصریان ( ).14(
ند به سیالژ %) تفاله چغندر ق18و  12، 6مختلف (

 OMDداري را در میـزان   مرکبات، افزایش معنـی 
 داري هد نسـبت بـه سـایر تیمارهـا اخـتالف معنـی      درصد چربی در تیمار شـا  4تولید شیر تصحیح شده براي مشاهده نمودند.  MEو

  فاله خشک چغندر قند% ت 4ترکیب شیمیایی سیالژ بوته گوجه فرنگی غنی شده با  -2جدول 
  (درصدماده خشک)ترکیب شیمیایی

  4/29  ماده خشک
  4/14  پروتئین خام

  6/38  دیواره سلولی
  4/25  دیواره سلولی بدون همی سلولز

  2/22  رخاکست
PH  7/4  

  اثر جیره هاي آزمایشی بر عملکرد گاوهاي شیري (بر اساس کیلوگرم) -3جدول
      تیمار    
P 

value 
SEM  2  1 مورد  شاهد 

 (kg/DM)ماده خشک مصرفی 3/24 7/24 9/24  66/0  116/0

 تولید شیر (کیلوگرم در روز) 1/40 8/39 4/39  28/0  218/0

0123/0  29/0  b7/38 b8/38 a8/39  تولیـــد شیرتصــــحیح 

   چربی)4شده(%
  (درصد) ترکیبات شیر       
  چربی  9/3  9/3  8/3  12/0  780/0
  پروتئین  0/3  1/3  0/3  03/0  220/0
  الکتوز  6/4  8/4  6/4  06/0  113/0
  ترکیبات شیر (گرم در روز)          
  چربی  1589  1540  1520  1/47  578/0
  پروتئین  1222  1236  1227  4/25  920/0
  الکتوز  1853  1891  1854  3/37  716/0
001.<  01/0  b57/1  b59/1 a69/1  چربی)  4(%بازده شیر   

  ).P<0.05(در هر ردیف بین میانگین هاي با حروف متفاوت، اختالف معنی داري وجود دارد 
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)05/0p<( ) کیلوگرم). بازده تولید نیز در تیمار شاهد نسـبت بـه سـایر تیمارهـا از مقـدار       7/38و  8/38در مقابل  8/39را نشان داد
به فیبر بیشتر در جیره سازهاي چربی شیر است لذا با توجه برخوردار بود. فیبر جیره از عوامل موثر در سنتز پیش )>05/0p(بیشتري

توان کیفیـت مـواد مغـذي    % چربی) بیشتري را نیز انتظار داشت. عامل دیگر را می4توان تولید شیر تصحیح شده () می1شاهد (جدول
 )، از سویی دیگر شاید حضور ترکیبات ثانویه گیاهی در سـیالژ بوتـه  11جیره نام برد که یکی از عوامل تأثیرگذار در تولید شیر است (

  ).   16و7است ( گوجه فرنگی از جمله توماتین نیزدر کاهش جزئی تولید شیر در تیمارهاي مصرف کننده آن دخیل بوده

  نتیجه گیري کلی
تـوان   و می بودهمناسبی فرنگی داراي ارزش غذایی  اد که بقایاي مزرعه اي بوته گوجهاطالعات بدست آمده از پژوهش حاضر نشان د 

  % ماده خشک جیره جایگزین سیالژ ذرت نمود. 16سطح  دار در عملکرد تا معنی بدون اثرات منفی در جیره گاوهاي شیري
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Abstract 
Thirteen multiparous Holstein dairy cows (average DIM = 68 ± 5 d) were used in this study.  Tomato silage 
was replaced with 0, 50 and 100% of corn silage in the ration. Milk production and composition were 
measured for a 30 d experimental period. The dietary treatments had no significant effect on dry matter 
intake, milk production and composition (p > 0.05). However, fat corrected milk production (FCM 4%) and 
efficiency of milk production were  slightly higher in control group than other groups (P < 0.05).  the results 
of this study show  that under our experimental conditions, tomato shoot silage can be substituted with corn 
silage in dairy cow's ration without negative effects on animal performance. 
Key Words: corn silage, dairy cow, milk production and composition, tomato shoot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


