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 چکیده

سبب افزایش هزینه تولید خوراک شده است. ایران کمبود خوراک دام در بسیاری از کشورها از جمله 

در  غذایی به عنوان خوراک عیهای فرعی کشاورزی و صنابا توجه به شرایط موجود، استفاده از فرآورده بنابراین،

وری و استفاده صحیح از این پسماندها در آلتغذیه نشخوارکنندگان امری اجتناب ناپذیر است. شناسایی، عم

ی تفاله گوجه فرنگ شود.نیز میهای زیست محیطی وه بر تأمین خوراک دام سبب کاهش آلودگیالتغذیه دام، ع

 ،سازی است که بسته به روش فرآوری و خصوصیات گوجه فرنگی خامبرُهای جانبی صنایع یکی از فرآورده

های متفاوت پوست، دانه و مقادیر اندکی گوشت گوجه فرنگی است. به همین دلیل ترکیب آن حاوی نسبت

 ود.های پرواری و شیری استفاده شتواند در تغذیه دامفرنگی میمتفاوت باشد. تفاله خشک گوجه  تواند کامالًمی

ن به عنوان جایگزیاهمیت زیست محیطی دارد، بطوری که از دو جنبه همچنین استفاده از تفاله گوجه فرنگی 

منابع محیط  تخریبمصرف و  باعثکه خوراک دام  بیش از حد شت و برداشتاک ، ازبخشی از خوراک دام

موجب کاهش  ،سازینکه با حذف ضایعات صنایع ربو دوم ای کاهدمی، شودمی و خاکآب همچون زیست 

لی اص یاست که اجزا محصوالت جانبی صنایع غذایییکی از نیز تفاله سیب شود.های آب و خاک میآلودگی

ک تازه، خشتواند به صورت میباشد و می های داخلی میوهتشکیل دهنده آن شامل پوست، دانه و بقایای بخش

نظر به ضرورت یافتن منابع خوراک ارزان و .استفاده شود در تغذیه دام و سیلو شده به همراه سایر مواد خوراکی

توان به صورت خرد شده و کاه برنج را می ،تولید کاه برنج در ایران الیقابل دسترس برای دامها و سطح با

این در حالی  های پرواری استفاده کرد.دامبرای خصوص آوری شده به عنوان قسمتی از علوفه جیره دام بعمل

رای دام، در ب استفادهمتأسفانه کاه برنج تولید شده در ایران بدون توجه به عنوان یک منبع خوراک قابل است که 

گی و های گوجه فرناستفاده از تفالهدر این نشریه .شودبیشتر موارد سوزانده و باعث آلودگی محیط زیست می

    .ودشمی یانبداران، کارشناسان و مروجان و همچنین کاه برنج به طور کاربردی و با بیان ساده برای دامسیب 

 

 



 

 

 

 


