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در مقایسه با کنجاله سویا  یريتخمخام و  تفاله گوجه فرنگیارزیابی کیفیت پروتئین 

 هاي گوشتیدر تغذیه جوجه
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 1397 مهرتاریخ پذیرش:            1397 تیرتاریخ دریافت: 

 چکیده

های گوشتی شیمیایی و ارزیابی کیفیت پروتئین تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری در تغذیه جوجهاین آزمایش جهت تعیین ترکیب  

درصد  54/15، 16/30، 40/91در تفاله خام به  35/14، 13/35، 96/92ترتیب از انجام شد. مقدار ماده خشک، فیبر، پروتئین خام به

در تفاله تخمیری 85/14در تفاله خام به  53/7( از log10 CFU/gیک )های اسیدالکتدر تفاله تخمیری تغییر یافت. جمعیت باکتری

، جیره حاوی کنجاله سویا، جیره حاوی تفاله گوجه جیره فاقد ازتتصادفی با چهار تیمار شامل  تغییر یافت. آزمایش در قالب طرح کاملا 

نسبت راندمان پروتئین، نسبت ویژه پروتئین، راندمان ها انجام شد. های نیمه خالص بر روی جوجهصورت جیرهبه فرنگی خام و تخمیری

تفاله تخمیری برای و کل دوره پرورش  17، 14در سنین نسبت راندمان پروتئین بررسی شد. نتایج نشان داد ها خوراك و افزایش وزن جوجه

، 06/3ترتیب برابر با بهکنجاله سویا  برای و 24/2و  03/2، 36/2ترتیب برابر با برای تفاله خام به 70/2و 72/2، 69/2ترتیب برابر با به

ترتیب و برای تفاله خام به 82/3و  76/3، 84/3ترتیب برابر با تفاله تخمیری بهارزش ویژه پروتئین برای  (.P<05/0) بود 13/3و  26/3

(. اگرچه افزایش وزن و راندمان P<05/0) بود 02/4و  99/3، 03/4ترتیب برابر با بهکنجاله سویا برای و  28/3و  92/2، 47/3برابر با 

(. P<05/0)تر بود ولی این مقادیر نسبت به تفاله خام باالتر بود های تغذیه شده با تفاله تخمیری نسبت به کنجاله سویا کمخوراك در جوجه

 تفاده نمود. های گوشتی استوان از آن در تغذیه جوجهبنابراین با توجه به بهبود کیفیت پروتئین تفاله تخمیری می

  تخمیر، تفاله گوجه فرنگی، جوجه گوشتی، کیفیت پروتئین کلمات کلیدی:

 moh.ra65@gmail.com: * پست الکترونیکی نویسنده مسئول
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 مقدمه
ترین مسائلی که امروزه بشر با آن مواجه است، کی از مهمی       

. این باشدبه رشد جهان می ایجاد امنیت غذایی برای جمعیت رو

 ددارن پروتئین و غذا به نیاز اکسیژن از بعد زیاد جمعیت

(Rahmatnejad  ،2009و همکاران) .ها ترین محدودیتاز مهم

های گوشتی در دسترس بودن و هزینه خوراک پرورش جوجه برای

شود درصد کل هزینه پرورش را شامل می 70تا  60است، تغذیه 

 ایران،(. در Sukaryana ،2013؛ 1391)مرتضوی و همکاران، 

 خوراکی ریق واردات اقالمور از طپروتئین مورد نیاز در تغذیه طی

برای کاستن از این وابستگی شود. چون کنجاله سویا تامین میهم

الزم است منابع بالقوه موجود در داخل کشور مورد شناسایی قرار 

ها در تغذیه طیور مورد آزمایش قرار گرفته و امکان استفاده از آن

فرآیند فرنگی یکی از محصوالت فرعی حاصل از  تفاله گوجه گیرند.

و همکاران،  Kavitha) باشدفرنگی می رب، سس و پوره گوجه تولید

ترین پسماند عنوان مهم(. در ایران تفاله گوجه فرنگی به2004

هزار تن تولید  150های تولید رب گوجه فرنگی ساالنه، کارخانه

مصرف  به مربوط آزمایشات .(2008 و همکاران، Besharati) شودمی

 این حاکی از این است که های طیوری در جیرهتفاله گوجه فرنگ

انرژی،  جملهاز مغذی مواد توجهی سطوح قابل ایدار فرآورده

های طیور تواند در جیرهپروتئین و چربی بوده که تا حدودی می

 15تفاله گوجه فرنگی دارای  (.Al-Betawi ،2005تفاده شود )اس

(. 2009کاران، و هم Venturaباشد )درصد پروتئین خام می 20تا 

کننده استفاده محدود عامل ترینمهم شده انجام توجه به تحقیقات با

(. محققان King ،2008و  Assiباشد )از آن، باال بودن فیبر می

ای تفاله گوجه فرنگی و های برای بهبود ارزش تغذیهدنبال راهکار

و از عوامل مهم افزایش استفاده از آن در تغذیه طیور هستند. 

 ارزیابی بیولوژیکی، یخوراکای مواد ارزش تغذیهدر ارزیابی ر موث

محققان گزارش کردند که کیفیت  .باشدکیفیت پروتئین می

 Persiaباشد )تر از کنجاله سویا میپروتئین دانه گوجه فرنگی کم

اند که نتایج آزمایشات مختلف نشان داده(. 2003و همکاران، 

محدودیت فیبر موثر  در رفع تواندمیخوراکی با قلیا  آوری موادعمل

سایر  باهای بین فیبر بوده و تا حدودی باعث سست شدن پیوند

مواد از موجب بهبود قابلیت استفاده  و در نتیجهمواد مغذی شده 

پروتئین  و افزایش کیفیت (1992و همکاران،  Squires) مغذی

نیک تک(. امروزه 1387جعفری و همکاران، ) شودبرای حیوان می

حل مؤثر برای کاهش عوامل عنوان یک راهتخمیر حالت جامد به

زیست فراهمی مواد غذایی مورد توجه قرار  افزایشای و یهذغتضد

که این گزارش شده است  (.2009و همکاران،  Nibaگرفته است )

پروتئین خام  لیگنوسلولزی و افزایش ترکیبات کاهش تکنیک جهت

از سوی (. King ،2008و  Assiاشد )بتفاله گوجه فرنگی موثر می

اسیدالکتیک  باالی هایحاوی غلظت ،شده تخمیر هایخوراک دیگر،

 100 های اسیدالکتیک )تقریباًمول( و باکتریمیلی 150)بیش از 

و  Heresباشند )می (لیتر خوراکواحد تشکیل کلنی در هر میلی

اله تخمیر کنج(. با توجه به گزارش محققین، 2003 همکاران،

پنبه دانه باعث کاهش ماده خشک، فیبر خام و افزایش پروتئین 

های اسیدالکتیک و در نهایت موجب بهبود خام و جمعیت باکتری

های گوشتی قابلیت استفاده مواد مغذی و بهبود عملکرد در جوجه

تفاله گوجه باالی  توجه به تولید اب(. 2017و همکاران،  Jazi) گردید

طیور کشور  صنعت پروتئینی در ودیت منابعدحچنین مهمو  فرنگی

 دتواناستفاده از این فرآورده فرعی می گلستان در استانویژه و به

موجب کاهش آلودگی زیست محیطی و استفاده بهینه از پتانسیل 

دلیل هبگردد.  کیل پروتئین حیوانیضایعاتی جهت تش هایخوراک

در مورد ارزش محدود بودن نتایج قابل دسترس در داخل کشور 

ترکیب شیمیایی  تعیین جهت آزمایش این، فرنگی گوجه تفاله غذایی

شده یا خام(  )تخمیر فرنگی تفاله گوجه آوریبررسی اثر نوع عملو 

کیفیت و مقایسه آن با  بر روی کیفیت پروتئین تفاله گوجه فرنگی

 پروتئین کنجاله سویا انجام شد. 
 

 هاشمواد و رو
باسیلوس و باکتری  PTCC5142 ریسئی تریکودرماابتدا قارچ        

مرکز کلکسیون  از لئوفیلیزه هایویال شکل به PTCC1156 سابتیلس

ایران تهیه  صنعتی و علمی هایهای سازمان پژوهشمیکروارگانیسم

 PDA (Potato Dextroseهای ترتیب با استفاده از محیطو به

Agar ) گراد و درجه سانتی 25در دمایNutrient-agar  در دمای

از باکتری  آغازگر کشت تهیه سازی شدند.گراد فعالسانتی درجه 37

در  PDAو برای قارچ از محیط  MRS-brothبا استفاده از محیط 

گراد انجام شد. درجه سانتی 25و  37در دمای  گذاریگرمخانه طی

پیش از شروع فرآیند تخمیر میکروبی، ابتدا تفاله گوجه فرنگی 

دقیقه اتوکالو شد  15مدت گراد بهدرجه سانتی 121 در دمای

(Assi  وKing ،2008 ،سپس .)لیتر از ترکیب آب مقطر و 2/1

لیتر( کلنی در میلی تشکیل واحد 510کشت آغازگر )حاوی حداقل 

به هر کیلوگرم از تفاله گوجه فرنگی اضافه شد. این مخلوط در 

یر شد. در پایان، گراد تخمدرجه سانتی 30روز در دمای  28مدت 

درجه  50مدت سه روز در دمای تفاله گوجه فرنگی تخمیر شده به

خشک گردید. مقادیر ماده خشک، فیبر خام و پروتئین  گرادسانتی

 AOACخام و تخمیری با استفاده از روش  فرنگی تفاله گوجه خام
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های اسیدالکتیک با استفاده از روش ( و جمعیت باکتری2005)

Dabiri ( تعیین شد. ارزیابی کیقیت پروتئین 2009اران )و همک

مواد خوراکی در یک آزمایش فارمی انجام شد. برای این منظور 

 128تعداد  مرغداری سالن سازی و ضدعفونی کردناز آمادهپس 

 منظور. بهشدتهیه  308گوشتی سویه راس قطعه جوجه خروس 

حذف  نیچنهم دن ود و وزن بهای فردی از نظر رشکاهش تفاوت

بستر روزگی در  7تا سن  ی گوشتیهاهای ضعیف، جوجهجوجه

تجاری  هجیر پرندگان باطول این یک هفته  . درشدندداری نگه

شدند و سویا تحت شرایط استاندارد تغذیه کنجاله برپایه ذرت و 

برنامه  ها قرار گرفت.صورت آزاد در دسترس آنآب و خوراک به

هفتم  روز پایان در ه اعمال گردید.ساعت 24صورت بهسالن  ینورده

 و تیماربندی توزین سپس و شد داده گرسنگی ساعت 24ها جوجه به

  .(Baker ،1971و  Boomgaardtشدند )

گرم دی  9فسفات کلسیم، گرم  33گرم کربنات کلسیم،  10روزگی(: شامل 8-17های آزمایش )ترکیب مکمل موادمعدنی در هر کیلوگرم در جیره -1

گرم  5/0گرم منیزیوم سولفات هپتا هیدرات،  5/3گرم سولفات مس مونوهیدرات،  02/0گرم کربنات روی،  1/0گرم کلراید سدیم،  89/8پتاسیم فسفات، 

 1گرم پتاسیم یدید، میلی 40، هیدرات گرم سدیم مولیبدیت دیمیلی 9گرم بوریک اسید، میلی 9گرم منگنز سولفات مونوهیدرات،  65/0سیترات آهن، 

گرم میلی 50.000روزگی(: شامل:  0-7هر کیلوگرم از مکمل معدنی در جیره تجاری ) سلنیت. گرم سدیممیلی 215/0کبالت سولفات هپتاهیدرات،  گرممیلی

 گرم سلنیوم بود.میلی 100 گرم ید،میلی 500گرم مس، میلی 5000گرم روی، میلی 50.000گرم آهن، میلی 25.000منگنز، 

گرم میلی 10 گرم نیاسین،میلی 50 گرم تیامین هیدروکلراید،میلی 20 روزگی(: شامل 8-17های آزمایش )ویتامینی در هر کیلوگرم در جیره ترکیب مکمل-2

گرم فولیک میلی 4گرم بیوتین، میلی 6/0گرم پیرودوکسین هیدورکلراید، میلی 12B ،6گرم ویتامین میلی 04/0گرم پنتوتنات اسید، میلی 30ریبوفالوین، 

میکروگرم  789/1میکروگرم ویتامین کوله کلسیفرول،  15گرم آسکوربیک اسید، میلی 25سولفیت، گرم منادیون دی متیل پایریدنال بیمیلی 2اسید، 

واحد A ،1000000المللی ویتامین واحد بین 3500000روزگی(: شامل: شامل:  0-7رتینیل استات. هر کیلوگرم از مکمل ویتامینی در جیره تجاری )

 B9  ،100گرم ویتامین میلی  B1 ،500گرم ویتامین میلی  k3 ،900گرم ویتامین میلی E ،1000المللی ویتامینبین واحد D3 ،9000 المللی ویتامینبین

 B6 ،5/7گرم ویتامین میلی B5 ،1500گرم ویتامین میلی B3 ،15000گرم ویتامین میلی B2 ،5000گرم ویتامین میلی 3300گرم ویتامین بیوتین، میلی

 گرم کولین کلراید بود.میلی B12 ،250000گرم ویتامین میلی

 

  

 خوراک ییایمیش ترکیبات)بر حسب درصد( و  یشیآزما هایرهیج: ترکیب 1جدول

 سویا فاله گوجه فرنگی تخمیریت تفاله گوجه فرنگی خام فاقد ازت روزگی 7جیره تا  مواد خوراکی
 665/45 065/18 225/20 445/59 0 نشاسته ذرت

 82/22 03/9 11/10 72/29 0 گلوکز

 0 0 0 0 78/46 ذرت
 68/20 0 0 0 73/43 کنجاله سویا

 0 07/62 83/58 0 0 تفاله گوجه فرنگی

 5 5 5 5 5 روغن گیاهی
 0 0 0 0 74/1 کلسیم فسفاتدی

 0 0 0 0 16/1 سنگ آهک

 0 0 0 0 45/0 نمک

 37/5 37/5 37/5 37/5 25/0 1موادمعدنیمکمل 

 25/0 25/0 25/0 25/0 25/0 2مکمل ویتامینی

 0 0 0 0 37/0 ال متیونیندی

 0 0 0 0 19/0 لیزینال

 0 0 0 0 08/0 ترئونینال

 002/0 002/0 002/0 002/0 0 توکوفریل استات
 2/0 2/0 2/0 2/0 0 کولین کلراید
 013/0 013/0 013/0 013/0 0 اتوکسی کولین

      ترکیب شیمیایی بر حسب درصد

     3000 قابل متابولیسم )کیلوکالری در کیلوگرم( انرژی
 9 9 9  23 )درصد( پروتئین
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تکرار  4شامل  که هر تیمار شدندتقسیم  تیمار 4ها به جوجه       

. جهت شدقطعه جوجه خروس قرار داده  8داخل هر تکرار  و

خام و تخمیری با جه فرنگی تفاله گومقایسه کیفیت پروتئین 

روژن ی آزمایشی شامل یک جیره فاقد نیتهاجیرهکنجاله سویا، 

تفاله گوجه های جیره حاوی نمونه دوخالص که جیره نیمهسه و 

عنوان به کنجاله سویا و یک جیره حاوی فرنگی )خام و تخمیری(

خالص از جایگزین های نیمهجیرهدرنظر گرفته شد. مثبت  شاهد

سته و گلوکز جیره عاری ااز نش ها با بخشیهر یک از نمونهکردن 

که میزان  شدنحوی انجام . این جایگزینی بهآمددست هاز ازت ب

خالص فراهم های نیمهجیره روتئین خام در هر یک ازد پدرص 9

های آزمایشی در . ترکیب جیره(Parsons ،1999و  Michel) شد

طور هروزگی ب 17تا  8سن  پرندگان از .شده است گزارش 1 جدول

و  خوراکمیزان مصرف  های آزمایشی تغذیه شدند.آزاد با جیره

تا  8و کل دوره پرورش ) 17و  14پرندگان در سنین  وزن زنده

شد.  گیریگرسنگی اندازه ساعت 12س از اعمال پ روزگی( 17

راندمان خوراک مصرفی از طریق افزایش وزن تقسیم بر خوراک 

نسبت  مقادیر(. 1387شد )جعفری و همکاران، مصرفی محاسبه 

نسبت ویژه  و (PER= Protein efficiency ratioراندمان پروتئین )

  زیر معادالتها از نمونه (NPR= Net protein ratioپروتئین )

 (. 1990و همکاران،  Castanonآمد )دست هب

 ین نسبت راندمان پروتئ  )گرم/گرم( افزایش وزن=/صرف پروتئینم

زن افزایش و -مصرف پروتئین / اتالف وزن در جیره عاری نیتروژن

 ارزش ویژه پروتئین  )گرم/ گرم( های نیمه خالص=در جیره

ی بر های حاصل از تخمیر میکروبی تفاله گوجه فرنگیافته       

های های مربوط به صفات رشد جوجهو داده Tمبنای آزمون 

 الً رح کامط بقال درخوراکی  گوشتی و ارزیابی کیفیت پروتئین مواد

ماری آتجزیه و تحلیل  SAS (2003) افزاراز نرم با استفادهتصادفی 

اری دمعنی سطح دانکن و استفاده از آزمون ها بامیانگین مقایسه شد.

 :باشدیم یرصورت زمدل آماری به انجام گردید. 05/0
Үij = μ + Ti + eij 

ر یک از مشاهدات در عددی ه مقدار= Yij که در فرمول فوق:

خطای آزمایش  =eijتیمار آزمایش و = Ti ،کل یانگین= مμ آزمایش،

 باشد.می

 

   نتایج

خام، پروتئین  فیبر خشک، ماده تخمیر میکروبی بر مقدار تاثیر       

های اسیدالکتیک تفاله گوجه فرنگی در خام و جمعیت باکتری

سبب شد تا گزارش شده است. تکنیک تخمیر میکروبی  2جدول 

درصد( در تفاله گوجه  14درصد(، فیبر خام ) 7/1ماده خشک )

دار فرنگی تخمیری نسبت به تفاله گوجه فرنگی خام کاهش معنی

های درصد( و جمعیت باکتری 3/8که پروتئین خام )یابد، در حالی

(. ارزیابی کیفیت P<05/0درصد( افزایش یافت ) 97) اسیدالکتیک

تا  8های در دروههای گوشتی جوجه درپروتئین مواد خوراکی 

ترتیب در جداول روزگی به 17تا  8روزگی و  17تا  15روزگی،  14

نتایج آزمایش کیفیت پروتئین  مورد در است. گزارش شده 5و  4، 3

لحاظ نسبت راندمان پروتئین  مختلف از هایکه بین تیمار داد نشان

ش وزن بدن و نسبت ویژه پروتئین، راندمان خوراک و افزای

 های گوشتیجوجه. (P<05/0)داری وجود داشت اختالف معنی

تفاله گوجه فرنگی تخمیری و خام و خالص حاوی که جیره نیمه

که جیره  پرندگانیرا دریافت کردند نسبت بـه  جیره فاقد ازت

ی از دارطور معنیهب ندرا دریافت کرده بود کنجاله سویاحاوی 

برخوردار و کل دوره پرورش  17، 14های در روزتر وزن کم افزایش

های تیمار در بین وزن افزایش ترینکم ترین وشبی. (P<05/0) بودند

فرنگی  گوجه حاوی تفالهتیمار  ترتیب دربه فرنگی گوجه حاوی تفاله

، 14های در روزتخمیری و تیمار حاوی تفاله گوجه فرنگی خام 

بود دار الف معنیتن اخمشاهده شد که ایو کل دوره پرورش  17

(05/0>P)کنجاله حاوی  تیمار در مصرفی خوراک میزانترین . بیش

های تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری و نسبت به تیمار سویا

بود و کل دوره پرورش  17، 14های در روزتیمار فاقد ازت 

(05/0>P)ترین های حاوی تفاله گوجه فرنگی بیش. در بین تیمار

وط به تیمار حاوی تفاله گوجه فرنگی خام در خوراک مصرفی مرب

ترین . بیش(P<05/0)و کل دوره پرورش بود  17، 14های روز

نسبت  کنجاله سویادر تیمار حاوی  راندمان خوراک مصرفیمیزان 

های تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری و تیمار فاقد ازت به تیمار

. در بین (P<05/0)بود و کل دوره پرورش  17، 14های در روز

ترین راندمان خوراک های حاوی تفاله گوجه فرنگی بیشتیمار

مصرفی مربوط به تیمار حاوی تفاله گوجه فرنگی تخمیری در 

. مقادیر نسبت (P<05/0)و کل دوره پرورش بود  17، 14های روز

راندمان پروتئین و نسبت ویژه پروتئین تیمار حاوی کنجاله سویا 

اوی تفاله گوجه فرنگی خام و تخمیری در های حباالتر از تیمار

ترین . بیش(P<05/0)و کل دوره پرورش بود  17، 14های روز

مقدار نسبت راندمان پروتئین و نسبت ویژه پروتئین مربوط به 

گوجه فرنگی  نسبت به تفاله تخمیری فرنگی گوجه حاوی تفاله تیمار

 .(P<05/0)و کل دوره پرورش بود  17، 14های خام در روز
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 های اسیدالکتیک در تفاله گوجه فرنگی: تاثیر تخمیر میکروبی بر مقدارماده خشک، فیبر، پروتئین خام و جمعیت باکتری2جدول 

 SEM تفاله گوجه فرنگی تخمیری تفاله گوجه فرنگی خام 
 سطح احتمال 1

 >a96/92 b40/91 01/0 0001/0 ماده خشک )درصد(

 >a13/35 b16/03 006/0 0001/0 )درصد(فیبر خام 

 >b35/14 a54/15 005/0 0001/0 پروتئین خام )درصد(

 >b53/7 a85/14 012/0 0001/0 (CFU/g 10logهای اسیدالکتیک )باکتری
a,b b-aداریاختالف معن یبا حروف متفاوت دارا هاییانگینم یفدر هر رد ( 05/0هستند>P.)SEM 1 :هاخطای استاندارد میانگین 

 

 روزگی 14تا  8های گوشتی در دوره فیت پروتئین مواد خوراکی مورد بررسی در جوجه: کی3جدول 

 

 روزگی 17تا  15های گوشتی در دوره : کیفیت پروتئین مواد خوراکی مورد بررسی در جوجه4جدول 

 

 روزگی 17تا  8های گوشتی در دوره : کیفیت پروتئین مواد خوراکی مورد بررسی در جوجه5جدول 

 

   بحث

طور موثری سبب کاهش میزان تخمیر تفاله گوجه فرنگی به       

های جمعیت باکتری و خام خام و افزایش پروتئین خشک، فیبر ماده

کردند که تخمیر  گزارش مطابق نتایج ما محققان اسیدالکتیک شد.

آسپرژیلوس نایجر، باسیلوس سابتیلیس و کنجاله کلزا توسط 
و تخمیر کنجاله پنبه دانه توسط  الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس

باعث  بتیلسآسپرژیلوس نایجر، آسپرژیلوس اوریزا و باسیلوس سا

کاهش ماده خشک، فیبر خام و افزایش پروتئین خام و جمعیت 

؛ 2017 همکاران، و Ashayerizadeh) شد اسیدالکتیکی هایباکتری

 تیمارها
 افزایش وزن

 )گرم( 

خوراک مصرفی 

 )کیلوگرم(

راندمان خوراک مصرفی 

 )گرم/کیلوگرم(

نسبت راندمان 

 پروتئین )گرم/گرم(

 نسبت ویژه پروتئین 

 )گرم/گرم(

 - - -d12/15- d065/0 d98/230 فاقد ازت

 a53/47 a172/0 a55/275 a06/3 a03/4 کنجاله سویا

 b63/35 c146/0 b85/242 b69/2 b84/3 تفاله گوجه فرنگی تخمیری

 c19/32 b151/0 c42/212 c36/2 c47/3 تفاله گوجه فرنگی خام
SEM 260/0 0007/0 83/1 014/0 011/0 

d-a های با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدر هر ردیف میانگین( 05/0دار هستند>P .)SEMها: خطای استاندارد میانگین 

 تیمارها
 افزایش وزن

 )گرم( 

خوراک مصرفی 

 )کیلوگرم(

راندمان خوراک مصرفی 

 )گرم/کیلوگرم(

نسبت راندمان 

 پروتئین )گرم/گرم(

 ت ویژه پروتئین نسب

 )گرم/گرم(

 - - -d52/6- d036/0 d5/177 فاقد ازت

 a74/28 a098/0 a36/293 a26/3 a99/3 کنجاله سویا

 b89/16 c069/0 b83/244 b72/2 b76/3 تفاله گوجه فرنگی تخمیری

 c93/14 b081/0 c15/183 c03/2 c92/2 تفاله گوجه فرنگی خام
SEM 10/0 003/0 12/2 010/0 017/0 

d-a های با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدر هر ردیف میانگین( 05/0دار هستند>P .)SEMها: خطای استاندارد میانگین 

 تیمارها
 افزایش وزن

 )گرم( 

خوراک مصرفی 

 )کیلوگرم(

خوراک مصرفی راندمان 

 )گرم/کیلوگرم(

نسبت راندمان 

 پروتئین )گرم/گرم(

 نسبت ویژه پروتئین 

 )گرم/گرم(

 - - -d65/21- d102/0 d76/211 فاقد ازت

 a27/76 a270/0 a282 a13/3 a02/4 کنجاله سویا

 b53/52 c215/0 b47/243 b70/2 b82/3 تفاله گوجه فرنگی تخمیری

 c11/47 b233/0 c2/202 c24/2 c28/3 تفاله گوجه فرنگی خام
SEM 241/0 0007/0 40/1 009/0 009/0 

d-a های با حروف متفاوت دارای اختالف معنیدر هر ردیف میانگین( 05/0دار هستند>P .)SEMها: خطای استاندارد میانگین 
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Jazi  ،میزان اسیدالکتیک  میان مستقیمی رابطه (.2017و همکاران

های تولید شده و انجام یک تخمیر موفق وجود دارد و فعالیت

باعث اختصاصی شدن شرایط  سابتیلیس باسیلوسباکتری  زیستی

شود. گزارش شده است های اسیدالکتیکی میرشد برای باکتری

های اسید که تخمیر کنجاله کلزا سبب افزایش جمعیت باکتری

(. تخمیر تفاله گوجه 2010و همکاران،  Chiang) شودالکتیکی می

 سبب کاهش اجزای دیواره تریکودرما ریسئیوسیله قارچ هفرنگی ب

تریکودرما دهد قارچ سلولز( شد که نشان میسلولی )سلولز و همی
 Carvalheiroقادر به تخریب ترکیبات لیگنوسلولزی است ) ریسئی

چنین گزارش شده است که تخمیر تفاله (. هم1994و همکاران، 

سبب کاهش  پلوروتوس استراتوسگوجه فرنگی با استفاده از قارچ 

سلولز( و افزایش پروتئین خام همی اجزای دیواره سلولی )سلولز و

(. محققان گزارش کردند که درصد King ،2008و  Assiشود )می

پلوروتوس آوری شده با الیاف خام در پوست بادام زمینی عمل
، Akinfemiکاهش یافت ) استراتوس و پلوروتوس پلوموناریوس

سلولزی ممکن است در رابطه با (. کاهش ترکیبات لیگنو2010

عنوان یک منبع انرژی ها بهها بوسیله قارچه از کربوهیدراتاستفاد

(. مصرف 2008و همکاران،  Akinfemiبرای رشد میسلیوم باشد )

ها جهت رشد و متابولیسم قارچ های موجود در نمونهکربوهیدرات

های نمونه در خشک به کاهش ماده منجر تواندمی ریسئی تریکودرما

های کربن موجود اتم آوری،حین عمل رگردد. زیرا د شده آوریعمل

ها رسیده و در نهایت گاز دی اکسید در مواد آلی به مصرف قارچ

ها کاهش پیدا ترتیب وزن اولیه نمونهگردد و بدینکربن آزاد می

(. ماده خشک پوست 1999و همکاران،  Shojaosadatiکند )می

نسبت  وپلوروتوس ساجور کاجآوری با قارچ ذرت تحت تاثیر عمل

(. افزایش 2009و همکاران،  Akinfemi) یافت کاهش شاهد تیمار به

( نخستین 1 :خاطر دالیل زیر باشدپروتئین خام ممکن است به

ها بعد از تخمیر و خاطر کاهش کربوهیدراتدلیل ممکن است به

و  Hongجذب نیتروژن اضافی در حین تخمیر توسط قارچ باشد )

( افزایش پروتئین 2(. 2007مکاران،و ه Sallam؛ 2004همکاران، 

دلیل میزان زیاد پروتئین در میسلیوم قارچ و در نتیجه تواند بهمی

و همکاران،  Shamimگسترش میسلیوم روی بستر کشت باشد )

آوری های عمل( افزایش درصد پروتئین خام در نمونه3(. 2016

ها ارچهای خارج سلولی توسط قدلیل ترشح آنزیمتواند بهشده می

( در نهایت 4(. 2009و همکاران،  Akinfemiدر طی تخمیر باشد )

است سبب افزایش محتوای پروتئین  ممکن قارچ رشد سریع افزایش

عنوان های قارچی بهکه در آن هیپ سوبسترای تخمیر شده شود

 .(2008و همکاران،  Lateefشوند )استفاده میسلولی تک پروتئین

منظور استفاده بهینه ها بهارزیابی خوراکیکی از عوامل مهم در 

نجش کیفیت پروتئین آن توسط صفات های طیور، سدر جیره

. باشد که در آزمایش حاضر این صفات بررسی شدلویکی میژبیو

که جیره عاری از ازت دریافت  های گوشتیجوجهر این آزمایش د

تحت چنین شرایطی  پرندگانزیرا  نددچار کاهش وزن شد ندکرد

داری، های پروتئینی بدن خود برای رفع احتیاجات نگهز بافتا

( 1390) راد و همکارانکه مطابق با نتایج غفوریان دننکمی استفاده

ن، راندمان بت ویژه پروتئییکی از دالیل مهم باال بودن نس باشد.می

ها در کنجاله سویا چنین افزایش وزن جوجهخوراک مصرفی و هم

ها ناشی از باال بودن کیفیت پروتیئن کنجاله نسبت به سایر جیره

، و همکاران Persia) باشدسویا نسبت به تفاله گوجه فرنگی می

درصد پروتئین  6محققان گزارش کردند که جیره حاوی . (2003

از دانه گوجه فرنگی، از لحاظ نسبت راندمان پروتئین و نسبت 

له سویا نداشتند. کنجا حاوی داری با جیرهمعنی تفاوت پروتئین ویژه

درصد پروتئین جیره را  9که دانه گوجه فرنگی اما درصورتی

دار نسبت راندمان پروتئین و تشکیل دهد، موجب کاهش معنی

و  Persiaنسبت ویژه پروتئین نسبت به کنجاله سویا گردید )

( در آزمایشی تاثیر 1387(. جعفری و همکاران )2003، همکاران

آوری نشده، ا تفاله گوجه فرنگی عملهای گوشتی بتغذیه جوجه

آوری شده با قلیا، اوره و آنزیم و جیره حاوی کنجاله سویا و عمل

را بر کیفیت پروتئین بررسی و نتیجه گرفتند که باالترین نسبت 

راندمان پروتئین و نسبت ویژه پروتئین، راندمان خوراک مصرفی 

االترین نسبت و افزایش وزن مربوط به تیمار کنجاله سویا بود. ب

راندمان پروتئین و نسبت ویژه پروتئین، راندمان خوراک و افزایش 

های حاوی تفاله گوجه فرنگی مربوط به تیمار وزن در بین تیمار

ترین آن مربوط به تیمار عمل آوری عمل آوری شده با قلیا و پایین

ها نتیجه گرفتند که علت بهتر بودن نسبت شده با اوره بود. آن

ن پروتئین و نسبت ویژه پروتئین، راندمان خوراک و افزایش راندما

ها آوری شده با قلیا نسبت به سایر عمل آوریوزن در تیمار عمل

های بین مربوط به افزایش قابلیت هضم فیبر و سست شدن پیوند

سلولی و سایر مواد مغذی و در نهایت افزایش دسترسی  دیواره فیبر

محققان گزارش  باشد.ها میجوجه رایب پروتئین جملهمغذی از مواد

های دیواره کردند که افزودن مواد قلیایی باعث هیدورلیز پیوند

سلولی شده و موجب بهبود قابلیت استفاده مواد مغذی و در پی 

گردد آن کاهش اثرات منفی فیبر بر هضم مواد مغذی در روده می

ش چنین محققان گزار(. هم1383سیاوش و جانمحمدی، )صوفی

آوری شده با قلیا در کردند که استفاده از تفاله گوجه فرنگی عمل

ها )گرما، آب آوریهای گوشتی نسبت به سایر عملتغذیه جوجه

 Squiresهای گوشتی گردید )و اسید( موجب افزایش وزن جوجه

بت نس(. دو دلیل برای باال بودن 1992و همکاران، 
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ین، راندمان خوراک و افزایش بت ویژه پروتئراندمان پروتئین و نس

جیره حاوی تفاله گوجه های تغذیه شده با جوجهوزن بدن در 

توان ذکر تخمیری نسبت به تفاله گوجه فرنگی خام می فرنگی

( اولین دلیل مربوط به شکستن دیواره سلولی و سست 1 :کرد

جمله پروتئین مغذی از دسترسی مواد های آن و افزایشپیوند شدن

باشد. محققان گزارش کردند یر تفاله گوجه فرنگی میدر اثر تخم

که تخمیر تفاله گوجه فرنگی یاعث کاهش ترکیبات لیگنوسلولزی 

و  Assi؛ 1994و همکاران،  Carvalheiroسلولز( ))سلولز و همی

King ،2008( و افزایش پروتئین خام گردید )Assi  وKing ،

گی باعث افزایش ( عالوه بر آن تخمیر تفاله گوجه فرن2(. 2008

الکتیکی گردید که باعث بهبود شرایط سالمت های اسیدباکتری

ها و در نهایت باعث بهبود افزایش وزن و کیفیت عمومی جوجه

پروتئین باالتر نسبت به تفاله گوجه فرنگی خام گردید. محققان 

گزارش کردند که تخمیر کنجاله پنبه دانه باعث کاهش فیبر خام، 

الکتیکی های اسیدزایش پروتئین خام و باکتریماده خشک و اف

الکتیکی منجر به افزایش های اسیدگردید، که افزایش باکتری

ها در روده شد و در نتیجه باعث بهبود شرایط جمعیت الکتوباسیل

و  Jaziها و در نهایت افزایش عملکرد رشد گردید )سالمت جوجه

های حاصل مده از دادهت آدسهنتایج ب توجه به با(. 2017همکاران، 

تکنیک تخمیر  که ودشمی تنباطچنین اس کلیطورهاین آزمایش ب از

میکروبی باعث کاهش فیبر خام، ماده خشک و افزایش پروتئین 

 با وجودی چنینهم گردید. الکتیکهای اسیدباکتری جمعیت و خام

تر از کم خام و تخمیری کیفیت پروتئین تفاله گوجه فرنگی که

موجب افزایش  تفاله گوجه فرنگی تخمیر لیو د،باشویا میس کنجاله

که با بهبود طوریبه ،شودمی آنارزش غذایی و کیفیت پروتئین 

ورده آتوان تا حدودی این فریم فرنگی تخمیری گوجه تفاله کیفیت

های گوشتی مورد غذایی جوجه جیرهدر فرعی ارزان قیمت را 

 استفاده قرار داد. 
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