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چکیده
،بررسی استفاده از ویناس در جیره گاوهای هلشتاین اواسط دوره شیردهی تحت شرایط تنش گرمایی بر تولید و ترکیب شیر

هدف از مطالعه حاضر

 لیتر32± 3  و تولید شیر155±25  رأس گاو شیرده با روزهای شیردهی84  آزمایش روی.گوارشپذیری ظاهری مواد مغذی و فراسنجههای اقتصادی بود
 کیلوگرم) و2/2(  پنج درصد-2 ،) شاهد (جیره بدون ویناس-1  حیوانات بهطور تصادفی در یکی از سه تیمار.در روز در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد
 اجرا شد و طول،75/1  رطوبتی- مطالعه در تابستان با میانگین شاخص حرارتی. کیلوگرم در روز) ویناس براساس ماده خشک قرار گرفتند4/4(  درصد10 -3
 درصد ویناس در مقایسه با سایر تیمارها باالتر بود10  ماده خشک مصرفی برای تیمار حاوی. روز نمونهگیری) بود10  روز عادتدهی و15(  روز25 دوره
 باNDF  گوارشپذیری ظاهری ماده خشک و.)P>0/05(  بازده خوراک در تیمار حاوی پنج درصد ویناس در مقایسه با سایر تیمارها باالتر بود.)P>0/05(
 شاخص اقتصادی درآمد پس از کسر هزینه خوراک برای جیره حاوی پنح.)P< 0/05( افزایش سطح ویناس در جیرهها در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت
 بدون اثر، استفاده از ویناس به میزان پنج درصد ماده خشک جیره گاوهای شیری در شرایط تنش گرمایی، براساس نتایح حاصل.درصد ویناس بیشترین بود
. سبب بهبود گوارشپذیری مواد مغذی و کاهش هزینه تمامشده خوراک میشود،منفی بر مصرف ماده خشک
. ویناس، گاوهای اواسط دوره شیردهی، شاخصهای اقتصادی، تولید و ترکیب شیر، تنش گرمایی:کلیدواژهها
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Abstract

The current study was conducted to investigate the effect of dietary supplementing of condensed molasses soluble (Vinasse) in heat stressed midlactating Holstein cows on milk yield and composition, apparent nutrient digestibility and economical parameters. The experiment was performed by
84 Holstein lactating dairy cows (DIM: 155±25; MY: 32±3) in a completely randomized design with three treatments 1) basal diet without vinous
(control), 2) diet containing 5% of vinasse (2.2 kg/head/day) and 3) diet containing 10% 0f vinasse (4.4 kg/head/day). The study was conducted in the
summer season with a temperature -humidity index of 75.1. The experiment lasted for 25 days (15 days for adaptation and 10 days for sampling). Dry
matter intake of the treatment fed a 10% vinasse supplemented diet was higher than the other treatments (P<0.05). Dry matter and NDF digestibility
coefficients were increased by increasing the level of vinasse in the diets, compared to the control (P<0.05). The economical index of income over
feed cost was the highest for the diet containing 5% of vinasse. Totally, regarding to the chemical composition of the vinasse and its beneficial impacts
on the performance of the cows under heat stress, using 5% of dry matter vinasse supplementation (2.2 kg wet weight/day or 1.1 kg dry matter/day)
can improve nutrient digestibility and reduce feed costs without any adverse effects on dry matter intake.
Keywords: Economical indices, Heat stress, Mid-lactating cows, Milk yield and components, Vinasse.
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مقدمه 

با درصد چربی پایینتر همراه بوده است [ .]23مرور منابع

در سالهای اخیر با افزایش موج نگرانیها در ارتباط با محیط

انجامگرفته توسط پژوهشگران حاضر بیانگر این واقعیت

زیست ،عالقه فزایندهای به مدیریت محصوالت جانبی

بود که مطالعات در مورد اثرات ویناس روی عملکرد دامهای

حاصل از صنعت مواد غذایی و استفاده از آن بهعنوان

شیری محدود میباشد.

خوراک جایگزین برای حیوانات وجود داشته است [.]23

با توجه به اینکه گاوهای شیرده پرتولید بهطور رایج

مالس یکی از فرآوردههای فرعی صنایع تولید قند و شکر

جیرههای حاوی کربوهیدرات های غیرالیافی با قابلیت تجزیه

میباشد که حاوی  50درصد قند (ساکارز) میباشد .در

باال دریافت میکنند ،همواره در معرض اسیدوز تحت حاد

صنایع مرتبط با تولید اتانول و اسیدسیتریک ،قند موجود در

شکمبهای بوده که با کاهش  pHشکمبه ،افزایش تولید ،VFA

مالس طی فرایند تخمیر توسط مخمرها مصرف شده و در

افزایش تولید پروپیونات [ ]20و تغییر در بیوهیدروژناسیون

نهایت ویناس بهعنوان فرآورده فرعی صنایع مذکور تولید

اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه ( )PUFAجیره []3

میگردد [ .]23در واقع فرایند تخمیر مالس شامل حذف و

همراه میباشند .شرایط آبوهوایی تابستان خطر بروز

تبدیل قند است [ .]9ویناس در مقایسه با مالس دارای قند

عارضه اسیدوز را افزایش داده و میزان ماده خشک مصرفی

پایینی میباشد ،زیرا اکثر قندهای مالس در هنگام تولید الکل

گاو را کاهش میدهد .در چنین شرایطی با کاهش میزان

توسط مخمرها مصرف میشود .این ماده دارای پروتئین خام

مصرف انرژی ،کاهش تولید پروتئین میکروبی و افزایش

(بهطور عمده نیتروژن غیرپروتئینی به شکل اسیدهای آمینه

احتیاجات نگهداری [ ،]6افت میزان تولید شیر و چربی شیر

اسیدآسپارتیک ،اسیدگلوتامیک و بتائین) ،خاکستر (بهویژه

امری اجتنابناپذیر بوده که از دالیل آن میتوان به کاهش

پتاسیم) و ویتامینهای گروه ب میباشد .همچنین نشان داده

فعالیت نشخوار ،عدم بافرینگ کافی شکمبه در نتیجه تنش

شده است که غلظت باالی پروتئین قابل تجزیه در شکمبه

گرمایی ،افزایش نرخ تنفس ،آلکالوز تنفسی و غلظتهای کم

موجود در ویناس میتواند باعث تحریک سنتز پروتئین

بیکربنات در خون اشاره کرد [.]16

میکروبی و در نتیجه بهبود عملکرد گوسالههای پرواری شود

الزم به ذکر است که تنش گرمایی ،متابولیسم مواد معدنی

[ .]23وجود مقادیر باالی گلیسرول و نیز خواص پروبیوتیکی

و وضعیت الکترولیتی گاو را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.

از دیگر ویژگیهای ویناس است [ .]11مطالعات زیادی در

پتاسیم بهعنوان اولین کاتیون موجود در عرق گاو مطرح

رابطه با اثرات مثبت استفاده از بتائین در جیره بر روی

میباشد [ ]16و در طول تنش گرمایی ،افزایش قابلتوجهی

عملکرد گاوهای تحت تنش انجام گرفته است [ ]7و میتوان

در ترشح پتاسیم بهواسطه عرق رخ میدهد [ .]16در

انتظار داشت که ویناس نیز بهدلیل دارابودن سطوح باالی

مطالعات گذشته استفاده از بیکربناتهای سدیم و پتاسیم با

بتائین بتواند این نقش مثبت را در گاوهای شیرده تحت

هدف افزایش تعادل کاتیونی -آنیونی جیره از منفی یا صفر به

شرایط تنش گرمایی ایفا نماید .تاکنون مطالعات زیادی در

مقادیر باالی مثبت ،در بهبود تولید شیر و مادهخشک مصرفی

موردِ استفاده از ویناس در تغذیه دامهای پرواری انجام

مؤثر واقع شده است [ .]2در مجموع ،با توجه به غلظت

گرفته است و در عمده مطالعات مذکور نشان داده شده است

باالی پتاسیم و نیز خواص ویژه ویناس ،هدف از انجام

که استفاده از سطوح مختلف ویناس با کاهش هزینه تمامشده

مطالعه حاضر بررسی استفاده از سطوح مختلف ویناس در

خوراک ،بهبود فراسنجههای تخمیر شکمبه و تولید الشههای

جیره بر عملکرد گاوهای شیرده در شرایط تنش گرمایی بود.
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روشها

موادو

اشباع و غیراشباع شیر ،در شرکت ایدهسازان روژان الوند
Combi

این مطالعه در ایستگاه آموزشی -پژوهشی گروه علوم

واقع در کرج با استفاده از دستگاه آنالیز شیر (مدل

دامی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

 Scope 600HPشرکت دلتا اینسترومنتس ،هلند)

انجام شد .طول دوره آزمایش  25روز ،شامل  15روز

اندازهگیری شد .میانگین شیر تصحیحشده برای 3/5

دوره عادتدهی به جیره و  10روز نمونهگیری بود .در

درصد چربی برای هر بهاربند با استفاده از رابطه ()1

این مطالعه از  84رأس گاو شیرده هلشتاین اواسط دوره

محاسبه شد [.]21

شیردهی استفاده شد .دامهای موردمطالعه به گونهای به سه

رابطه )1

دسته تقسیم شدند که هر دسته (بهاربند) دارای روزهای

= شیر تصحیحشده برای  3/5درصد چربی
(کیلوگرم)

شیردهی ( )155±25و تولید شیر ( )32±3مشابهی بودند.

(تولید چربی (کیلوگرم) × +)16/6

در نهایت هر بهاربند (شامل  28راس گاو) به یک تیمار

(تولید شیر (کیلوگرم) × )0/4148

آزمایشی اختصاص داده شد و خوراک بهصورت کامالً

برای اندازهگیری گوارشپذیری ظاهری مواد مغذی،

مخلوط و در حد اشتها (در دو نوبت ساعت  8:00و

طی روزهای  19 ،17و  21از خوراک ریختهشده در آخور

 )15:00در اختیار گاوهای هر بهاربند قرار گرفت).

و از مدفوع  14رأس از گاوهای هر بهاربند دو نمونه (یک

تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از  -1جیره پایه که

نمونه صبح و یک نمونه عصر) بهصورت روزانه

مطابق جدول نیاز غذایی گاو شیری [ ]18متعادل شده بود

جمعآوری و منجمد شد .در هنگام تجزیه شیمیایی ،تمامی

(شاهد) -2 ،جیره حاوی پنج درصد ویناس (براساس ماده

نمونههای مربوط به هر گاو با هم مخلوط شدند .پروتئین

خشک) که معادل روزانه  1/1کیلوگرم ویناس خشک (یا

خام ،عصاره اتری و خاکستر نمونههای خوراک و مدفوع

 2/2کیلوگرم ویناس تر) بود و  -3جیره حاوی ده درصد

براساس روشهای آزمایشگاهی بینالمللی [ ]1و الیاف

ویناس (براساس ماده خشک) که معادل روزانه 2/2

نامحلول در شوینده خنثی با استفاده از فنآوری انکوم

کیلوگرم ویناس خشک (یا  4/4کیلوگرم ویناس تر) بود.

[ ]22اندازهگیری شدند .گوارشپذیری ظاهری مواد مغذی

مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای ازمایشی مورد

براساس روش نشانگر داخلی خاکستر نامحلول در اسید و

استفاده در این پژوهش در جدول  1آورده شده است.

با استفاده از اسید کلریدریک  2نرمال اندازهگیری شد

الزم به ذکر است که شیر خام تولیدی گاوهای مورد

[.]23

آزمایش بهصورت انفرادی در طول دوره نمونهگیری ثبت

برای بررسی شدت تنش گرمایی در طول دوره آزمایش،

شد ،درحالیکه مقدار ماده خشک مصرفی روزانه هر تیمار

دما و رطوبت نسبی هوا هر روز ثبت شد و شاخص

(بهاربند) بهصورت گروهی ثبت شد .نمونهگیری از شیر

حرارتی -رطوبتی با استفاده از رابطه ( )2محاسبه شد [.]17

برای بررسی ترکیب آن در روزهای  20 ،18 ،16و 22

= TA

رابطه )2

0/8× T + (RH/100 × (T – 14/4)) + 46/4

صورت گرفت .نمونههای شیر محافظتشده با
دیکروماتپتاسیم در وعده شیردوشی صبح جمعآوری

در رابطه حاضر ،THI ،شاخص حرارتی -رطوبتی؛

شد و ترکیب نمونههای شیر و غلظت اسیدهای چرب با

 ،Tدمای هوا براساس درجه سانتیگراد و  ،RHرطوبت

منشأ سنتز پستانی در شیر و نیز غلظت اسیدهای چرب

نسبی هوا براساس درصد میباشد.
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جدول  .1مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرههای ازمایشی
اجزای خوراکی
یونجه
ذرت سیلوشده
تفاله چغندر قند
دانه ذرت
دانه جو
سبوس گندم
کنجاله سویا
کنجاله کلزا
تخم پنبه کامل
کنجاله گلوتن ذرت
1
پودر چربی کلسیمی
پودر گوشت طیور
پودر ماهی
2
مکمل ویتامینی-معدنی
جوش شیرین
اکسید منیزیم
نمک
کربنات کلسیم
دیکلسیم فسفات
زئولیت
توکسین بایندر
ویناس
ترکیب شیمیایی
3
انرژی خالص شیردهی
ماده خشک
4
پروتئین خام
5
پروتئین محلول
5
پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه
5
پروتئین قابل تجزیه در شکمبه
4
فیبر نامحلول در شوینده خنثی
4
لیگنین
4
کربوهیدراتهای غیر الیافی
4
کلسیم
4
فسفر
4
پتاسیم
6
DCAD

جیره شاهد

جیره حاوی پنج درصد ویناس

جیره حاوی  10درصد ویناس

16/79
22/41
4/65
15/08
16/75
1/68
6/22
2/98
2/90
0/86
1/90
4/17
0/86
0/56
1/01
0/26
0/11
0/30
0/19
0/26
0/07
0/00

16/06
21/43
4/45
14/42
16/02
1/61
5/95
2/85
2/77
0/82
1/82
3/99
0/82
0/53
0/96
0/25
0/10
0/29
0/18
0/25
0/07
5/00

15/38
20/53
4/26
13/81
15/34
1/54
5/70
2/73
2/66
0/79
1/74
3/82
0/79
0/51
0/92
0/24
0/10
0/27
0/18
0/24
0/06
10/00

1/64
0/52
17/80
24
43
57
32/70
2/96
39/00
1/36
0/64
1/15
266/00

1/62
0/52
18/00
27
42
58
31/30
2/78
39/20
1/44
0/62
1/49
372/00

1/60
0/52
18/10
30
40/9
59/1
30/00
2/61
39/40
1/50
0/60
1/80
468/00

 .1پودر چربی مورداستفاده در مطالعه حاضر از نوع کلسیمیشده با منبع گیاهی و ساخت شرکت پرشیافت از کشور ایران بود .2 ،هر کیلوگرم از مخلوط مواد
معدنی و ویتامین شامل موارد ذیل بود 160000 :واحد بینالمللی از ویتامین  250000 ،Aواحد بینالمللی از ویتامین  7000 ،D3واحد بینالمللی از ویتامین ،E
 160میلی گرم کلسیم 20 ،گرم فسفر 30 ،گرم گوگرد 30 ،گرم سدیم 40 ،گرم منیزیم 10 ،گرم منگنز 14 ،گرم روی 1 ،گرم آهن 6 ،گرم مس 100 ،میلیگرم
سلنیوم 200 ،میلیگرم ید 80 ،میلیگرم کبالت و  2000میلیگرم آنتی اکسیدان .3 .بر حسب مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک .4 ،برحسب درصدی از ماده
خشک .5 ،برحسب درصدی از پروتئین خام .6 ،تعادل کاتیونی-آنیونی جیره.
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دادههایی مانند گوارشپذیری ظاهری که فاقد تکرار

(شکل  .)1ترکیب شیمیایی ویناس در جدول ( )2گزارش

در زمان بودند با استفاده از نرم افزار ( SASنسخه )9/1

شده است .ویناس غنی از پتاسیم ( 8/8درصد ماده

رویه  Proc GLMبرای مدل ( )3تجزیه شدند.

خشک) و حاوی مقادیر قابلتوجهی گلیسرول و بتائین

Yi = µ + Ti + Ԑi

بود .غلظت پروتئینخام ویناس  27/7درصد ماده خشک

که ،Yi ،متغیر وابسته؛  ،µمیانگین کل؛  ،Tiاثر جیره؛ و

بود .مطالعات گذشته نشان داده است که عمدهترین بخش

 ،Ԑiاثر خطای آزمایش است .همچنین ،متغیرهای ماده

این پروتئینها را اسیدهای آمینه آزاد و پروتئینهای

خشک مصرفی روزانه ،تولید و ترکیب شیر که دارای

محلول و قابلدسترس تشکیل میدهند [ 9و .]23

رابطه )3

تغییرات میانگین ماده خشک مصرفی و تولید شیر

تکرار در زمان بودند با استفاده از از مدل آماری زیر
(رابطه  )4و رویه  Proc MIXEDتجزیه گردید.

حیوانات آزمایشی طی روزهای نمونهگیری بهترتیب در

Yi = µ + Ti + Z J + ZT IJ + Ԑi

شکل ( )2و ( )3نشان شده است .مقادیر شاخص

در این مدل  ،Yiمتغیر وابسته؛  ،µمیانگین کل؛  ،Tiاثر

حرارتی -رطوبتی طی روزهای  17و  22دوره آزمایشی

جیره i؛  ،Z Jاثر زمان نمونهگیری J؛  ،ZT IJاثر متقابل بین

بیشینه بود و تولید شیر گاوهای آزمایشی نیز با فاصله

زمان  Jو جیره  Iو  Ԑiاثر باقیمانده در نظر گرفته شد.

زمانی یک روزه یعنی طی روزهای  18و  23کمترین

مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون توکی و در

میزان بود .گزارش شده است که تنش گرمایی با فاصله

سطح معنیداری  0/05انجام گرفت.

زمانی یک روزه اثرات خود را بر افت تولید شیر نشان می

رابطه )4

دهد [ 7و  .]16در واقع ،طی روزهای گرم ،ماده خشک
نتایجوبحث 

مصرفی گاوها افت پیدا میکند و به همین دلیل تولید شیر

چنانچه شاخص حرارتی -رطوبتی باالتر از عدد  72باشد

آنها نیز در روز بعد دچار کاهش میشود.

بیانگر وجود تنش گرمایی در گاوهای شیرده میباشد [7

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با افزودن ویناس به

و  ]16و در مطالعه حاضر نیز مقادیر این شاخص بیانگر

جیره گاوهای شیری ،ماده خشک مصرفی در مقایسه با

وجود تنش شدید حرارتی در طول دوره آزمایشی بود

جیره شاهد افزایش یافت (P˂0/05؛ جدول .)3
1

جدول  .2ترکیب شیمیایی (درصد از ماده خشک یا واحد بیانشده) ویناس مورداستفاده در مطالعه
ماده خشک (درصد وزن تازه)

50/54

کلر

3/20

پروتئین خام

27/68

گلیسرول

3/35

خاکستر

23/20

بتائین

3/73

کلسیم

2/98

NDF

0/35

فسفر

0/8

عصاره اتری

1/40

سدیم

3/01

انرژی خالص (مگاکالری در کیلو گرم)

1/16

پتاسیم

8/84

 .1ترکیب شیمیایی ویناس در آزمایشگاه تغذیه دام و طیور گروه علوم دامی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج تعیین
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شکل  .1شاخص حرارتی -رطوبتی در طول روزهای آزمایشی

شکل  .2میانگین ماده خشک مصرفی تیمارهای آزمایشی در روزهای نمونهگیری

شکل  .3میانگین تولید شیر تیمارهای آزمایشی در روزهای نمونهگیری
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دالیل متعددی برای افزایش ماده خشک مصرفی

را کاهش میدهد .برخی از مطالعات گذشته کاهش

همزمان با افزودن ویناس به جیرهی نشخوارکنندگان بیان

بازدهی خوراک در هنگام استفاده از سطوح باالی ویناس

شده است .ویناس دارای سطح باالیی از پروتئین قابل

را با بیش از حد بودن سطح پتاسیم آن مرتبط می دانند

تجزیه در شکمبه (بهویژه پروتئینهای محلول) میباشد که

[ .]8در مطالعهای ،افزودن  20درصد ویناس به جیره تأثیر

بهطور عمده از نوع اسیدهای آمینه آزاد است و بنابراین

معنیداری روی ماده خشک مصرفی نداشته ،ولی افزایش

باکتریهای

وزن روزانه گوسالههای پرواری را کاهش داده است و

تجزیهکننده دیواره سلولی به افزایش نرخ و مقدار

افت افزایش وزن روزانه در هنگام تغذیه ویناس حاوی

گوارشپذیری فیبر نامحلول در شوینده خنثی خوراک در

مقادیر باالتر پتاسیم مشهودتر بوده است [.]5

میتواند بهواسطه تحریک رشد و سنتز

شکمبه کمک کند و در نتیجه باعث افزایش مصرف

همچنین ،نشان داده شده که تغذیه قوچها با سطح

خوراک و ارزش تغذیهای خوراک شود .در مطالعه حاضر

ویناس  10درصد در جیرهای که قسمت عمده آن را

نیز گوارشپذیری فیبر نامحلول در شوینده خنثی برای

علوفه تشکیل میدهد باعث افزایش مصرف ماده خشک

جیرههای حاوی ویناس در مقایسه با جیره شاهد بیشتر

روزانه میشود [ .]12در مطالعه دیگری ،غنیسازی کاه

بود [ 9و  .]23همچنین ،افزودن ویناس به جیرهها ،باعث

غالت با ویناس چغندرقند به افزایش ماده خشک مصرفی

شد،

توسط میشها و کاهش شدت از دستدادن وزن میشها

بهطوریکه غلظت پروتئین محلول در جیرههای شاهد ،پنج

در طول دوره غیر آبستنی (که دام به خوراک

و  10درصد ویناس بهترتیب برابر  27 ،24و  39درصد بود.

کمکیفیتتری دسترسی دارد) منجر شد و مکملسازی


از سوی دیگر ،ویناس استفادهشده در مطالعه حاضر

خوراک با ویناس نه تنها به بهبود زیست فراهمی پروتئین

دارای مقادیر قابلتوجهی بتائین بود ( 3/73درصد براساس

بلکه به افزایش تجزیهپذیری مواد خوراکی در شکمبه

ماده خشک) و مطالعات نشان داده است که ویناس بهدلیل

منجر شد و در نتیجه مصرف خوراک را افزایش داد [.]4

افزایش قابلتوجه پروتئین محلول (جدول )1

دارابودن مقادیر زیاد بتائین میتواند به کاهش اثرات تنش

در مطالعه حاضر ،تولید شیر تحت تأثیر افزودن

گرمایی و افزایش ماده خشک مصرفی در دامهای تحت تنش

ویناس به جیره قرار نگرفت ،درحالیکه بازده خوراک

گرمایی منجر گردد [ .]8مطالعات بیوشیمیایی نشان داده است

برای تیمار پنج درصد ویناس در مقایسه با دو تیمار شاهد

که بتائین دارای بار خنثی و همچنین مناطق قطبی است،

و  10درصد ویناس بهطور معنیدار باالتر بود (0/05

بنابراین مانع از خارج شدن آب داخل سلولی و در نتیجه

˂P؛ جدول  .)3از سوی دیگر ،درصد پروتئین ،الکتوز و

کاهش پمپاژ یونی و بهدنبال آن تولید حرارت پایه میشود که

چربی شیر با افزودن ویناس تغییر معنیداری بین تیمارها

این امر موجب کاهش نیاز نگهداری میشود [.]7

نشان نداد ،ولی غلظت اسیدهای چرب دنوو سنتزشده در

با توجه به نتایج مطالعه حاضر بهنظر میرسد که
ویناس بهدلیل وجود پتاسیم ،الشه مخمرها ،بتائین و

پستان (برحسب درصدی از چربی شیر) با افزایش سطوح
ویناس در جیره افزایش یافت (P˂ 0/05؛ جدول .)3

اسیدهای آمینه در صورت افزودن به جیره دارای اثرات

نشان داده شده است که منبع تولید اسیدهای چرب

مثبتی بر گوارشپذیری ظاهری میباشد ،درحالیکه

تولیدی در پستان (سنتز دنوو) بهطور عمده مولکولهای

افزودن سطوح باالتر از پنج درصد ویناس بازده خوراک

استات و بوتیرات حاصل از تخمیر کربوهیدراتهای
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ساختاری (سلولز و همیسلولز) در شکمبه میباشد [ .]15در

موجود در ویناس باشد که این مخمرها حاوی عوامل رشد

مطالعه حاضر نیز افزایش سطح ویناس در جیرهها ،بهدلیل

ناشناختهای میباشند که باعث تحریک رشد باکتریهای

خواص کاتیونی و پری بیوتیکی توانسته است که شرایط

سلولوالیتیک و در نتیجه بهبود هضم سلولز میشوند [.]9

مناسبتری را برای رشد باکتریهای تخمیرکننده دیواره

الزم به ذکر است که جیرههای حاوی ویناس در پژوهش

سلولی در شکمبه فراهم نماید و در نتیجه میتوان انتظار

حاضر بهدلیل دارابودن سطوح باالتر پتاسیم (خاصیت قلیایی)

داشت که غلظت استات و بوتیرات تولیدی در شکمبه برای

نسبت به شاهد ،ممکن است باعث افزایش  pHشکمبه شده

تیمارهای مذکور در مقایسه با تیمار شاهد بیشتر بوده باشد

باشند .همچنین ،اسیدهای آلی موجود در ویناس (از جمله

[ 9و  .]23الزم به ذکر است که در مطالعه حاضر با افزایش

اگزاالت ،ماالت ،استات ،الکتات ،پیروات ،اسید اکونیتیک و

سطح ویناس در جیرهها میزان گوارشپذیری ظاهری فیبر

سوربیتول) میتوانند شرایط را برای ایجاد محیطی مناسب

نامحلول در شوینده خنثی بهطور معنیداری افزایش پیدا کرده

جهت رشد و فعالیت باکتریهای سلولوالیتیک فراهم کنند

است ( )P˂ 0/05که این خود توجیهکننده باالتربودن

[.]23

غلظت اسیدهای چرب دنووی (ساختهشده در پستان) شیر

نشان داده شده است که نیتروژن موجود در ویناس

در تیمارهای حاوی ویناس در مقایسه با تیمار شاهد میباشد.

بهآسانی در دسترس باکتریهای شکمبه قرار گرفته و

گوارشپذیری ظاهری پروتئین تحت تأثیر تیمارها قرار

باعث تحریک تولید توده باکتریایی و در نتیجه افزایش

نگرفت (جدول ،)4اما گوارشپذیری ظاهری ماده خشک و

گوارشپذیری ظاهری ماده خشک در یک مطالعه

فیبر نامحلول در شوینده خنثی با افزایش سطح ویناس در

درونشیشهای میشود [ .]10همچنین ،بهدلیل وجود

جیرهها در مقایسه با تیمار شاهد بهطور معنیداری افزایش

خواص پریبیوتیکی ،ویناس میتواند میکروفلور روده را

یافت ( .)P<0/05افزایش در گوارشپذیری ظاهری فیبر

در حد متعادل نگه داشته و از تکثیر بیرویه باکتریهای

نامحلول در شوینده خنثی ،میتواند بهدلیل وجود مخمرهای

بیماریزا و غیر مفید پیشگیری کند [.]19

جدول  .3تأثیر استفاده از ویناس در جیره بر عملکرد گاوهای شیرده
صفات

SEM

احتمال
0/018

1/25b

0/709

0/046

0/032

0/891

0/186
0/430
0/624

شاهد

پنج درصد ویناس

 10درصد ویناس

ماده خشک مصرفی

23/21

22/55

25/47

0/695

تولید شیر خام (کیلوگرم در روز)

31/87

32/17

31/72

0/389

b

b

a

1/38ab

1/43a

32/58

33/54

33/02

درصد چربی شیر

3/29

3/44

3/38

0/076

درصد پروتئین شیر

3/22

3/25

3/26

0/023

4/48

0/020

0/689

27/02

27/32

28/27

0/264

0/021

66/48

67/95

69/91

0/949

0/085

0/614

0/41

1

بازده خوراک

شیر تصحیح شده برای چربی

درصد الکتوز شیر

b

2

غلظت اسیدهای چرب دنوو در شیر

b

2

غلظت اسیدهای چرب اشباع شیر

4/50

b

2

غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع شیر

4/51

ab

25/95

26/03

a
a

24/78

 .1بازدهی خوراک از تقسیم شیر تولیدی روزانه بر مقدار ماده خشک مصرفی محاسبه شد .2 .برحسب درصدی از چربی شیر.
 :a-bتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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در مطالعه دیگری ،استفاده از سطوح باالی ویناس

عصاره اتری و فیبر نامحلول در شوینده خنثی بهطور

چغندر قند ( 27درصد براساس ماده خشک) به جای تفاله

معنیداری کاهش یافت ،اما تیمارها تأثیری بر

چغندرقند در جیره قوچهای اخته باعث بهبود

گوارشپذیری ظاهری پروتئین خام نداشتند [.]23

گوارشپذیری ظاهری فیبر خام شد [ .]13همچنین در یک

مطالعات دیگری نیز نشان دادهاند که افزودن ویناس به

مطالعه درونکیسهای ،ناپدیدشدن ماده خشک ،پروتئین خام

جیرهها تأثیری بر گوارشپذیری ظاهری مواد مغذی

و فیبر نامحلول در شوینده خنثی در جیره حاوی  13درصد

نداشته است [ .]14بهطور کلی تضاد در نتایج مطالعات

ویناس بیشتر از گروه شاهد بوده است [.]9

گذشته میتواند تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله منشأ

در تضاد با نتایج مطالعه حاضر ،در پژوهش دیگری

ویناس (چغندر قند ،نیشکر و مرکبات) ،نوع دام و نیز

نشان داده شد که با افزایش ویناس چغندر قند در جیره

سطح تولید دامهای مورد مطالعه و همچنین شرایط

گوسالههای پرواری از صفر درصد (گروه کنترل) به 15

مختلف آبوهوایی (تنشهای حرارتی و یا سرمایی)

درصد ،گوارشپذیری ظاهری ماده خشک ،ماده آلی،

باشد.

جدول  .4گوارشپذیری ظاهری مواد مغذی در گاوهای تغذیهشده با جیرههای آزمایشی
شاهد

پنج درصد ویناس

 10درصد ویناس

SEM

احتمال

صفات مورد مطالعه
ماده خش (درصد)

71/33b

73/17ab

74/01a

0/646

0/038

پروتئین خام (درصد)

71/56

71/28

72/73

2/410

0/903

فیبر نامحلول در شوینده خنثی (درصد)

62/74b

66/44a

66/57a

1/119

0/036

 :a-bتفاوت میانگینها با حروف نامشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.

جدول  .5اثر استفاده از ویناس درجیره گاوهای شیرده بر فراسنجه های اقتصادی
2

صفات مورد مطالعه

شاهد

پنج درصد ویناس

 10درصد ویناس

SEM

خوراک مصرفی روزانه (کیلوگرم)

23/2

22/5

25/5

-

-

هزینه تمامشده هر کیلوگرم ماده خشک خوراک

1508

1463

1429

-

-

هزینه روزانه خوراک (تومان)

ab

b

a

36401

680/8

0/043

میزان تولید شیر روزانه (لیتر)

31/87

32/17

31/72

-

-

درآمد روزانه حاصل از فروش شیر (تومان)

b

a

b

50752

144

0/031

16017b

18475a

14351b

749/8

0/025

-

+2458

-1666

-

-

درآمد روزانه حاصل پس از کسر هزینه خوراک (تومان)

2

میزان سود در مقایسه با تیمار شاهد

34975

50992

32997

51472

احتمال

 .1قیمت هر کیلوگرم ماده خشک خوراک (بدون احتساب ویناس) 1507 ،تومان و قیمت هر کیلو ویناس براساس وزن تر  300تومان (و براساس ماده خشک
 600تومان باشد) بود .قیمت فروش هر لیتر شیر  1600تومان منظور شد.
 .2این عدد حاصل تفریق هزینه روزانه خوراک از درآمد حاصل از فروش شیر تولیدی روزانه هر گاو میباشد.
 :a-bتفاوت میانگین ها با حروف نامشابه در هر ردیف معنیدار است (.)P<0/05
 :SEMخطای استاندارد میانگینها.
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امین رحیمی ،فرهنگ فاتحی ،ابوالفضل زالی

نتایج مطالعه حاظر نشان داد که هزینه تمامشده هر
کیلوگرم ماده خشک خوراک برای جیره شاهد ،جیره

بیانگر مزایای اقتصادی استفاده از ویناس در سطح پنج
درصد ماده خشک جیره میباشد (جدول .)5

حاوی پنج درصد ویناس و جیره حاوی  10درصد ویناس

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که با توجه به ترکیبات

بهترتیب  1463 ،1508و  1429تومان بود (جدول ،)5

شیمیایی ویناس و اثرات مثبت آن بر روی عملکرد

یعنی افزودن ویناس به جیرهها باعث کاهش هزینه

گاوهای تحت تنش گرمایی ،استفاده از ویناس به میزان

تمامشده هر کیلوگرم خوراک شد .اگرچه هزینه تمامشده

پنج درصد ماده خشک جیره میتواند بدون بروز اثرات

هر کیلوگرم خوراک برای جیرههای حاوی ویناس در

منفی روی ماده خشک مصرفی ،به بهبود گوارشپذیری

مقایسه با تیمار شاهد پایینتر بود ،اما در گروه

مواد مغذی و همچنین کاهش هزینه تمامشده خوراک

مصرفکننده جیره حاوی  10درصد ویناس (برحسب ماده

منجر شود .همچنین با افزایش سطح ویناس در جیره،

خشک) ،بهدلیل ماده خشک مصرفی باالتر ،هزینه روزانه

گوارشپذیری ظاهری ماده خشک و فیبر نامحلول در

خوراک در مقایسه با سایر تیمارها بهطور معنیداری

شوینده خنثی افزایش پیدا میکند .الزم به ذکر است که

افزایش یافت ( 36401تومان).

استفاده از سطوح باالی ویناس ( 10درصد براساس ماده

همچنین درآمد حاصل از فروش شیر برای تیمار

خشک جیره) میتواند بهدلیل هزینههای انرژتیکی که به

حاوی پنج درصد ویناس در مقایسه با تیمار شاهد و تیمار

دام وارد میکند دارای اثرات منفی از لحاظ اقتصادی برای

حاوی  10درصد ویناس بطور معنیداری بیشتر بود.

دامدار باشد.

از سوی دیگر ،درآمد پس از کسر هزینه تمامشده
خوراک که بهعنوان یک شاخص ارزشمند در بررسیهای

تشکروقدردانی 

اقتصادی در جایگزینکردن اجزایی جدید به خوراک

از شرکت تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان قزوین که

گاوهای شیری مطرح میباشد [ ،]11برای جیره شاهد،

با تأمین هزینههای الزم برای مطالعه حاضر امکان انجام

جیره حاوی پنج درصد ویناس و جیره حاوی  10درصد

آن را فراهم آوردند ،تشکر و قدردانی می گردد.

ویناس بهترتیب برابر  18475 ،16017و  14351تومان بود
و برای تیمار حاوی پنج درصد ویناس در مقایسه با سایر

تعارضمنافع

تیمارها بهطور معنیداری بیشتر بود .نتایج بیانگر آن

هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد.

است که استفاده از سطح پنج درصد ویناس میتواند
بهدلیل کاهش هزینههای خوراک به افزایش سود روزانه
بهازای هر رأس گاو منجر شود ،درحالیکه استفاده از
سطح  10درصد ویناس بهدلیل افزایش ماده خشک
مصرفی منجر به باالرفتن هزینه روزانه خوراک و در نتیجه
کاهش شاخص درآمد پس از کسر هزینه خوراک در
مقایسه با جیرههای حاوی پنج درصد ویناس و شاهد شده
است .فراسنجه میزان سود در مقایسه با تیمار شاهد نیز
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