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 مقاله پژوهشی

 شیرده یدر گاوها مغذی پذیری ظاهری مواد گوارش تولید شیر و بر جیره در ویناس از استفاده تأثیر
 گرمایی تنش تحت هلشتاین

 3زالی ابوالفضل ،*2فاتحی فرهنگ ،1امین رحیمی
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 05/04/1400تاریخ پذیرش مقاله:   28/04/1399تاریخ دریافت مقاله: 
 

  چکیده
 شیر، ترکیب و تولید بر تنش گرمایی شرایط تحت شیردهی دوره اواسط هلشتاین گاوهای جیره در ویناس از استفاده بررسی حاضر مطالعهاز  هدف
 لیتر 32± 3 یرش یدو تول 155±25 شیردهی روزهای با شیرده گاو رأس 84 روی آزمایش. بود اقتصادی های                         فراسنجه و مغذی مواد یظاهر یپذیر گوارش

 و( کیلوگرم 2/2) درصد پنج -2 ،(ویناس بدون جیره) شاهد -1 تیمار سه از یکی در تصادفی طور به ناتحیوا. شد انجام تصادفی کامالً طرح قالب درروز  در
طول  و شد اجرا، 1/75 یرطوبت -یشاخص حرارت میانگین با تابستان در مطالعه. گرفتند خشک قرار ماده براساس ویناسدر روز(  کیلوگرم 4/4) درصد 10 -3

باالتر بود  تیمارها سایر با مقایسه در یناسدرصد و 10 یحاو یمارت برای مصرفی خشک ماده. بود( گیری نمونه روز 10 و دهی عادت روز 15)  روز 25دوره 
(05/0>P .)بود باالتر تیمارها سایر با مقایسه در ویناس درصد پنج حاوی تیمار در خوراک بازده (05/0>Pگوارش .) و خشک ماده یظاهر یپذیر NDF با 

 پنح حاوی جیره برای خوراک هزینه کسر از پس درآمد اقتصادی شاخص(. >P 05/0) یافت افزایش شاهد تیمار با مقایسه در ها جیره در ویناس سطح افزایش
 اثربدون  در شرایط تنش گرمایی،  گاوهای شیری جیره خشک ماده درصد پنج میزان به ویناس از استفاده براساس نتایح حاصل،. بود ترین بیش ویناس درصد
 .شود می  خوراک شده تمام هزینه کاهشو  یمواد مغذ یپذیر بهبود گوارش سبب، خشک مصرف ماده  بر منفی

 
 . ویناس شیردهی،دوره  اواسط گاوهای ی،اقتصاد های شاخص شیر، ترکیب و تولید تنش گرمایی، :هاکلیدواژه
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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 mid-
lactating 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

 یطارتباط با مح در ها ینگران موج افزایش با یراخ های سال در

 یمحصوالت جانب یریتبه مد ایفزاینده عالقه یست،ز

 عنوان بهاز آن  استفادهو  ییحاصل از صنعت مواد غذا

[. 23] است داشته وجود یواناتح یبرا یگزینخوراک جا

قند و شکر  یدتول یعصنا یفرع یها از فرآورده یکی مالس

. در باشدمی)ساکارز(  قنددرصد  50 یکه حاو باشدمی

 در موجود قند سیتریک،اسیدو  اتانول تولیدمرتبط با  صنایع

مصرف شده و در  مخمرها توسط یرفرایند تخم یط مالس

 یدمذکور تول صنایع یفرع فرآورده عنوان به  ویناس یتنها

مالس شامل حذف و  یرتخم فرایندواقع  در[.  23] گرددیم

 قند یبا مالس دارا یسهمقا در یناس[. و9قند است ] یلتبد

 الکل تولید هنگام درمالس  هایقنداکثر  یرازباشد، می یینیپا

 خام پروتئین دارای ماده این. شود می مصرف هامخمرتوسط 

 ینهآم هایاسیدبه شکل  پروتئینیغیریتروژن ن طور عمده به)

ویژه  خاکستر )به ،(ینو بتائ گلوتامیکاسید آسپارتیک،اسید

نشان داده  چنین همباشد. یم بگروه  هایویتامین( و یمپتاس

در شکمبه  یهتجز قابل ینپروتئ یشده است که غلظت باال

 ینسنتز پروتئ یکتحر باعث تواندمی ویناس در موجود

 شود یپروار یها بهبود عملکرد گوساله یجهو در نت یکروبیم

 یوتیکیپروب خواص نیزو  گلیسرول باالی مقادیر وجود[. 23]

در  یادیز مطالعات[. 11] است یناسو هایویژگی یگراز د

 یبر رو یرهدر ج ینمثبت استفاده از بتائ اثراترابطه با 

توان یم و[ 7تحت تنش انجام گرفته است ] یعملکرد گاوها

 یدلیل دارابودن سطوح باال به یزن یناسداشت که وانتظار 

تحت  یردهش ینقش مثبت را در گاوها ینبتواند ا ینبتائ

 در زیادی مطالعاتکنون تا. یدنما یفاتنش گرمایی ا یطشرا

 انجام پرواری هایدام تغذیه در ویناس از استفاده موردِ

مذکور نشان داده شده است  مطالعاتدر عمده  و است گرفته

شده  تمام ینهکاهش هز اب یناساستفاده از سطوح مختلف و که

 یهاالشه یدشکمبه و تول یرتخم یها فراسنجهبهبود  ،خوراک

منابع  مرور[. 23] است بوده همراهتر یینپا یبا درصد چرب

 یتواقع ینگر ا حاضر بیان گران پژوهشگرفته توسط  انجام

 هایدامعملکرد  یرو یناسو اثرات مورد در لعاتبود که مطا

 . باشدمی محدود شیری

 یجطور را به یدپرتول یردهش یکه گاوها با توجه به این

 یهتجز یتبا قابل یرالیافیغ های یدراتکربوه یحاو هاییرهج

تحت حاد  یدوزهمواره در معرض اس کنند، یم یافتباال در

، VFA یدتول یششکمبه، افزا pHبوده که با کاهش  یاشکمبه

 یوهیدروژناسیوندر ب ییر[ و تغ20] یوناتپروپ یدتول یشافزا

[ 3] یره( جPUFAدوگانه ) یوندچرب با چند پ یدهایاس

 بروز خطرتابستان  ییوهوا آب یطباشند. شرایهمراه م

 یماده خشک مصرف یزانو م داده افزایشرا  اسیدوز عارضه

 یزانبا کاهش م یطیشرا ین. در چندهد می کاهشگاو را 

 یشو افزا یکروبیم ینپروتئ یدکاهش تول ،یمصرف انرژ

 یرش یو چرب یرش یدتول یزان[، افت م6] ینگهدار یاجاتاحت

توان به کاهش یآن م یلناپذیر بوده که از دال اجتناب یامر

تنش  یجهشکمبه در نت یکاف ینگنشخوار، عدم بافر یتفعال

کم  یهاو غلظت ینرخ تنفس، آلکالوز تنفس یشافزا گرمایی،

 [. 16کربنات در خون اشاره کرد ] بی

 یمواد معدن یسممتابول تنش گرمایی،به ذکر است که  الزم

دهد. یقرار م تأثیرتحت  یزگاو را ن یتیالکترول یتو وضع

موجود در عرق گاو مطرح  یونکات یناول عنوان هب یمپتاس

 توجهی قابل یشافزا ،در طول تنش گرمایی و[ 16باشد ] می

 در[. 16دهد ]یواسطه عرق رخ م هب یماسدر ترشح پت

با  یمو پتاس یمسد های کربنات مطالعات گذشته استفاده از بی

صفر به  یا یاز منف یرهج یونیآن -یونیتعادل کات یشهدف افزا

 یخشک مصرف و ماده یرش یدمثبت، در بهبود تول یباال یرمقاد

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

 انجام از هدف ناس،یو ژهیوخواص  زیو ن میپتاس یباال

 در ناسیاستفاده از سطوح مختلف و یبررس حاضر مطالعه

 .بود تنش گرمایی طیشرا در ردهیش یهابر عملکرد گاو رهیج



 ییگرما تنش تحت نیهلشتا ردهیش یگاوها در یمغذ مواد یظاهر یریپذ گوارش و ریش دیتول بر رهیج در ناسیو از استفاده ریتأث
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 هاروشومواد
گروه علوم  پژوهشی -یآموزش یستگاهمطالعه  در ا این

دانشگاه تهران  یعیو منابع طب یکشاورز یسپرد ی،دام

روز  15 شامل ،روز 25 یشدوره آزما طول .شدانجام 

 دربود.  یگیر روز نمونه 10و  یرهدهی به ج دوره عادت

اواسط دوره  هلشتاین شیرده گاو أسر 84 از مطالعه این

به سه  یا موردمطالعه به گونه های دام. شداستفاده  یردهیش

 روزهای دارای)بهاربند(  دسته هرشدند که  یمدسته تقس

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

 تیمار یک بهراس گاو(  28)شامل  بهاربند هر نهایت در

 کامالً صورت به خوراکو  شد داده اختصاص آزمایشی

 و 8:00 ساعت نوبت دو)در  اشتها حد در ومخلوط 

. گرفت( قراربهاربند  هر گاوهای اختیار در( 15:00

 که یهپا جیره -1 از بودند عبارت آزمایشی تیمارهای

 بود شده متعادل[ 18] یریگاو ش ییغذا یازمطابق جدول ن

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

 یاخشک ) یناسو یلوگرمک 1/1معادل روزانه  کهخشک( 

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

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

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

یشی مورد ازما یها شیمیایی جیره یبو ترک یمواد خوراک

آورده شده است.  1 در جدول پژوهشاستفاده در این 

مورد  گاوهای تولیدیخام  شیربه ذکر است که  الزم

 ثبت گیری نمونه دوره طول در انفرادی صورت به یشآزما

 تیمار هرروزانه  یمقدار ماده خشک مصرف که یدرحال شد،

 شیر از گیرینمونه. شدثبت  یصورت گروه )بهاربند( به

 22 و 20 ،18 ،16 روزهای درآن  ترکیب بررسی برای

 با شده محافظت شیر هاینمونه. گرفت صورت

 آوری جمع صبح شیردوشی وعده در پتاسیم کرومات دی

چرب با  یدهایو غلظت اس شیر هاینمونه ترکیب و شد

چرب  یدهایغلظت اس یزو ن یردر ش پستانی سنتز أمنش

 الوند روژان سازان ایده شرکت در یر،اشباع شیراشباع و غ

 Combi مدل) شیر آنالیز دستگاه از استفاده با کرج در واقع

Scope 600HP هلند اینسترومنتس، دلتا شرکت )

 5/3 برای شده تصحیح شیر میانگین. شد گیری اندازه

 (1رابطه ) از استفاده باهر بهاربند  یبرا چربی درصد

 .[21] شد محاسبه

  یدرصد چرب 5/3 یشده برا یحتصح یرش =        (1رابطه 

 (یلوگرم)ک                                      

 +(6/16 × (لوگرمی)ک یچرب دی)تول

 (4148/0 × (لوگرمی)ک ریش دی)تول

 ی،مواد مغذ یظاهر یپذیر گوارش گیریاندازه برای

آخور  در شده یختهخوراک ر از 21و  19، 17روزهای  طی

 یک) نمونه دو بهاربند هر گاوهای از رأس 14 مدفوعاز  و

 روزانه صورت بهنمونه عصر(  یکنمونه صبح و 

 یتمام یمیایی،ش تجزیهشد. در هنگام  منجمدو  یآور جمع

 پروتئینمربوط به هر گاو با هم مخلوط شدند.  هاینمونه

مدفوع  و خوراک هاینمونه خاکستر و اتری عصاره خام،

 الیاف و[ 1] المللی بین آزمایشگاهی های روش براساس

انکوم  یآوربا استفاده از فن یخنث شوینده در نامحلول

 مغذی مواد ظاهری پذیری گوارش. شدند گیریاندازه[ 22]

و  اسید در نامحلول خاکستر داخلی نشانگر روش براساس

 شد گیری اندازهنرمال  2 یدریککلر یدبا استفاده از اس

[23.] 

 یش،شدت تنش گرمایی در طول دوره آزما یبررس یبرا

شد و شاخص  ثبتهوا هر روز  یو رطوبت نسب دما

 [.17] شد محاسبه (2) رابطهاستفاده از  با یرطوبت -یحرارت

 TA=                                                     (2رابطه 

8/0 × T + (RH/100 × (T – 4/14 )) + 4/46  

 رطوبتی؛  -، شاخص حرارتیTHIرابطه حاضر،  در

T، و  گراد سانتیدرجه  براساسهوا  یدماRH،  رطوبت

 .دباش میدرصد  براساسهوا  ینسب
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 یشیازما یها شیمیایی جیره بیو ترک ی.  مواد خوراک1جدول 
 یناسو درصد 10 یحاو جیره یناسو درصد پنج یحاو جیره شاهد جیره خوراکی اجزای

 38/15 06/16 79/16 یونجه
 53/20 43/21 41/22 سیلوشده ذرت
 26/4 45/4 65/4 قند چغندر تفاله
 81/13 42/14 08/15 ذرت دانه
 34/15 02/16 75/16 جو دانه

 54/1 61/1 68/1 گندم سبوس
 70/5 95/5 22/6 سویا کنجاله
 73/2 85/2 98/2 کلزا کنجاله

 66/2 77/2 90/2 کامل پنبه تخم
 79/0 82/0 86/0 ذرت گلوتن کنجاله

1کلسیمی چربی پودر
 90/1 82/1 74/1 

 82/3 99/3 17/4 طیور گوشت پودر
 79/0 82/0 86/0 ماهی پودر

 51/0 53/0 56/0 2معدنی-ویتامینی مکمل
 92/0 96/0 01/1 شیرین جوش
 24/0 25/0 26/0 منیزیم اکسید
 10/0 10/0 11/0 نمک

 27/0 29/0 30/0 کلسیم کربنات
 18/0 18/0 19/0 فسفات کلسیم دی

 24/0 25/0 26/0 زئولیت
 06/0 07/0 07/0 بایندر توکسین
 00/10 00/5 00/0 ویناس

    ترکیب شیمیایی 
 60/1 62/1 64/1 3شیردهی خالص انرژی

 52/0 52/0 52/0 خشک ماده
 10/18 00/18 80/17 4خام پروتئین
 30 27 24 5محلول پروتئین
 9/40 42 43 5شکمبه در تجزیه قابل غیر پروتئین
 1/59 58 57 5شکمبه در تجزیه قابل پروتئین

 00/30 30/31 70/32 4 خنثی شوینده در نامحلول فیبر
 61/2 78/2 96/2 4لیگنین

 40/39 20/39 00/39 4الیافی غیر کربوهیدراتهای
 50/1 44/1 36/1 4کلسیم
 60/0 62/0 64/0 4فسفر

 80/1 49/1 15/1 4پتاسیم
DCAD

6 00/266 00/372 00/468 
از مخلوط مواد  یلوگرمک هر. 2 ،بود ایران کشور از یافتاخت شرکت پرشسو  یاهیشده با منبع گ یمیمورداستفاده در مطالعه حاضر از نوع کلس ی. پودر چرب1

 ،E یتامیناز و یالملل واحد بین D3، 7000 یتامیناز و یالملل واحد بین A، 250000 یتامیناز و یالملل واحد بین 160000بود:  یلشامل موارد ذ یتامینو و یمعدن
 گرم میلی 100 مس، گرم 6 آهن، گرم 1 روی، گرم 14 منگنز، گرم 10 منیزیم،گرم  40 یم،گرم سد 30گرد، گرم گو 30گرم فسفر،  20 یم،گرم کلس یلیم 160

 ماده از درصدی . برحسب4خشک،  ماده کیلوگرم در مگاکالری حسب . بر3 .اکسیدان آنتی گرم میلی 2000 و کبالت گرم میلی 80 ید، گرم میلی 200 سلنیوم،
 جیره. آنیونی-کاتیونی . تعادل6خام،  پروتئین از درصدی . برحسب5خشک، 

 

 



 ییگرما تنش تحت نیهلشتا ردهیش یگاوها در یمغذ مواد یظاهر یریپذ گوارش و ریش دیتول بر رهیج در ناسیو از استفاده ریتأث

 

 1400پاییز   3شماره   23دوره 

379

 

 تکرار فاقد که یظاهر یپذیر گوارش مانند ییهاداده

SASبا استفاده از نرم افزار  بودند زمان در
 ( 1/9)نسخه  

 . شدند تجزیه (3)برای مدل  Proc GLM رویه

  Yi = µ + Ti + Ԑi(                                      3رابطه 

 و ه؛ جیر اثر ،Ti ؛کل میانگین ،µ ؛وابسته متغیر ،Yiکه، 

Ԑi، ماده های متغیر ،چنین هم. است آزمایش خطای اثر 

 دارای که شیر ترکیب و تولید روزانه، مصرفی خشک

 زیر آماری مدل ازاستفاده از  با بودند زمان در تکرار

 .گردید تجزیه Proc MIXED رویه و (4)رابطه 

 Yi = µ + Ti + Z J + ZT IJ + Ԑi               (      4رابطه 

 اثر ،Ti ؛کل میانگین ،µ ؛وابسته متغیر ،Yi مدل این در

 بین متقابل اثر ،ZT IJ ؛J یگیر نمونه زمان اثر ،Z J ؛i جیره

. شد گرفته نظر در باقیمانده اثر Ԑi و I جیره و J زمان

 در و توکی آزمون از استفاده با تیمارها میانگین مقایسه

 .گرفت انجام 05/0 یدار معنی سطح

 
وبحثنتایج

 باشد 72 عدد ازباالتر  یرطوبت -حرارتی شاخص چنانچه

 7] باشد می یردهش یدر گاوها تنش گرماییوجود  گر بیان

 گر بیان شاخص ینا یرمقاد یز[ و در مطالعه حاضر ن16 و

 بود یشیدر طول دوره آزما یحرارت یدوجود تنش شد

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

درصد ماده  8/8) یماز پتاس یغن یناس. واست شده

 ینو بتائ یسرولگل توجهی قابل یرمقاد یخشک( و حاو

خشک  ماده درصد 7/27 ویناس خام پروتئین غلظت. بود

بخش  ترین عمده که است داده نشان گذشته مطالعات. بود

 های پروتئینآزاد و  ینهآم یدهایرا اس ها پروتئین این

 [.23 و 9] دهند می یلدسترس تشک محلول و قابل

 یرش یدو تول مصرفی خشک ماده میانگین تغییرات

  در ترتیب به یگیر نمونه روزهای طی آزمایشی حیوانات

شاخص  مقادیر. است شده ( نشان3) و (2) شکل

 آزمایشی دوره 22 و 17 روزهای طی یرطوبت -یحرارت

 فاصله با نیز آزمایشی گاوهای شیر تولید و بود بیشینه

 ینتر کم 23 و 18 روزهای طی یعنی روزه یک زمانی

با فاصله  تنش گرمایی گزارش شده است کهبود.  یزانم

مینشان  یرش یدروزه اثرات خود را بر افت تول یک یزمان

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

 شیر تولید دلیل مینه به و کندمصرفی گاوها افت پیدا می

 .شودمی کاهش دچار بعد روز در نیزها  آن

به  یناسافزودن و بامطالعه حاضر نشان داد که  نتایج

با  یسهدر مقا یخشک مصرف ماده ،گاوهای شیری  جیره

 (.3جدول ؛ ˂05/0P) یافت یششاهد افزا یرهج

 

 1در مطالعه مورداستفاده ویناس( شده یانواحد ب یا)درصد از ماده خشک  شیمیایی ترکیب. 2 جدول

 20/3 کلر 54/50 (تازه وزن)درصد  خشک ماده

 35/3 گلیسرول 68/27 خام پروتئین

 73/3 بتائین 20/23 خاکستر

 NDF 35/0 98/2 کلسیم

 40/1  یاتر عصاره 8/0 فسفر

 16/1 گرم( یلودر ک ی)مگاکالر خالص انرژی 01/3 سدیم

   84/8 پتاسیم

 .شد یینکرج تع یعیو منابع طب یکشاورز یسپرد یگروه علوم دام یوردام و ط تغذیه یشگاهدر آزما یناسو یمیاییش یبترک .1
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 آزمایشی روزهایدر طول  یرطوبت -ی. شاخص حرارت1 شکل

 

 

 
 گیری . میانگین ماده خشک مصرفی تیمارهای آزمایشی در روزهای نمونه2شکل 

 

 
 گیری نمونه روزهای در آزمایشی تیمارهای شیر تولید میانگین. 3شکل 
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 مصرفی خشک ماده افزایش برای یمتعدد یلدال

 یاننشخوارکنندگان ب ی جیرهبه  یناسبا افزودن و زمان هم

 قابل پروتئین از باالیی سطح دارای ویناسشده است. 

 که باشد میمحلول(  یها پروتئین ویژه به) شکمبه در تجزیه

 ینبنابرا وآزاد است  ینهآم های اسیداز نوع  طور عمده به

 های باکتری و سنتز  رشد یکواسطه تحر د بهتوان می

 مقدار و نرخ افزایشبه  سلولی دیواره کننده تجزیه

خوراک در  خنثی شوینده در نامحلول فیبر پذیری گوارش

مصرف  یشباعث افزا در نتیجهکند و  کمکشکمبه 

. در مطالعه حاضر شود خوراک ای تغذیهخوراک و ارزش 

 برای خنثی شوینده در نامحلول فیبر یریپذگوارش یزن

 تر بیش شاهد جیره با مقایسه در ویناس حاوی های جیره

 باعث ها، جیره به ویناس افزودن چنین، هم[. 23 و 9] بود

(  شد، 1محلول )جدول  ینتوجه پروتئ قابل یشافزا

 پنج شاهد، هایجیره در محلول پروتئین غلظت که طوری به

 درصد بود. 39و  27، 24 برابر ترتیب به ویناس درصد 10 و

شده در مطالعه حاضر  استفاده ویناس یگر،د یسو از

درصد براساس  73/3بود ) ینتوجهی بتائ قابل یرمقاد یدارا

 دلیل به ویناس که است داده نشان مطالعاتماده خشک( و 

به کاهش اثرات تنش  تواند می بتائین زیاد مقادیر دارابودن

تحت تنش  هایدام در یماده خشک مصرف یشگرمایی و افزا

 است داده نشان بیوشیمیایی مطالعات[. 8گردد ] منجرگرمایی 

است،  قطبی مناطق چنین هم و خنثی بار دارای بتائین که

 یجهو در نت یمانع از خارج شدن آب داخل سلول ینبنابرا

شود که  یم یهحرارت پا یددنبال آن تول و به یونیکاهش پمپاژ 

 [. 7شود ] یم ینگهدار یازامر موجب کاهش ن ینا

 که رسدمی نظر بهمطالعه حاضر  یجتوجه به نتا با

و  ینها، بتائالشه مخمر یم،پتاس وجود دلیل به یناسو

اثرات  یدارا یرهدر صورت افزودن به ج ینهآم یهایداس

 کهیدرحال ،باشد یم یظاهر یپذیر گوارش بر یمثبت

بازده خوراک   یناسافزودن سطوح باالتر از پنج درصد و

کاهش  گذشتهمطالعات  از ی. برخدهد می کاهش را

 یناسو باالی سطوحهنگام استفاده از  خوراک در یبازده

 دانند می مرتبطآن  یماز حد بودن سطح پتاس یشب  بارا 

 تأثیر یرهبه ج ویناس درصد 20افزودن  ی،ادر مطالعه[. 8]

 افزایش ولی نداشته، مصرفی خشک ماده روی یدار معنی

 و است داده کاهش را پرواری یها گوساله روزانه وزن

 یحاو ویناس تغذیه هنگام در وزن روزانه یشافزا افت

 .  [5] است بوده مشهودتر پتاسیمباالتر  مقادیر

ها با سطح قوچ یهتغذ که شده داده نشان ،چنین هم

که قسمت عمده آن را  یا یرهدرصد در ج 10 یناسو

مصرف ماده خشک  یشدهد باعث افزا یم یلعلوفه تشک

کاه  یسازیغن یگری،[. در مطالعه د12شود ] یروزانه م

 یماده خشک مصرف یشقند به افزاچغندر یناسغالت با و

ها  یشدادن وزن مها و کاهش شدت از دست یشتوسط م

)که دام به خوراک  یآبستن یردر طول دوره غ

 یسازو مکمل شد منجردارد(  یدسترس یتر تییفککم

 ینپروتئ یفراهم یستنه تنها به بهبود ز یناسخوراک با و

در شکمبه  یمواد خوراک یریپذ یهتجز یشبلکه به افزا

 [. 4] داد یشمصرف خوراک را افزا در نتیجهو  شدمنجر 

 افزودن تأثیر تحت شیر تولید ،در مطالعه حاضر

بازده خوراک  کهدرحالی نگرفت، قرار جیره به ویناس

شاهد  یمارت دوبا  یسهمقا در یناسدرصد و پنج یمارت یبرا

 05/0) بود باالتر دار معنی طور به ویناس درصد 10و  

P˂ الکتوز و  ین،درصد پروتئ دیگر، سوی از(. 3جدول ؛

 یمارهات ینب داری یمعن ییرتغ یناسبا افزودن و یرش یچرب

سنتزشده در  دنوو چرب های اسیدغلظت  ینشان نداد، ول

سطوح  افزایش با( یرش یاز چرب یپستان )برحسب درصد

 (. 3جدول ؛ ˂P 05/0) یافت شیافزا یرهدر ج یناسو

 چرب اسیدهای تولید منبع که است شده داده نشان

 های مولکول طور عمده به( دنوو)سنتز  پستان در تولیدی

 های کربوهیدرات تخمیر از حاصل بوتیرات و استات
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 در[. 15باشد ] یسلولز( در شکمبه م ی)سلولز و هم ساختاری

 دلیل به ها، جیره در ویناس سطح افزایش نیز حاضر مطالعه

 شرایط که است توانسته بیوتیکی پری و کاتیونی خواص

 دیواره تخمیرکننده هایباکتری رشد برای را تری مناسب

 انتظار توان می نتیجه در و نماید فراهم شکمبه در سلولی

 برای شکمبه در تولیدی بوتیرات و استات غلظت که داشت

 باشد بوده تر بیش شاهد تیمار با مقایسه در مذکور تیمارهای

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

 فیبر یظاهر یپذیر گوارش میزان ها جیره در ویناس سطح

 کرده پیدا افزایش داری معنی طور به خنثی شوینده در نامحلول

باالتربودن  کننده توجیهخود  ین(  که ا˂P 05/0) است

 یرش شده در پستان( ساختهی )چرب دنوو یدهایغلظت اس

 باشد.  شاهد می یماربا ت یسهدر مقا یناسو یحاو یمارهایدر ت

 قرار ها تیمار تأثیر تحت پروتئین یظاهر پذیری گوارش

ماده خشک و  یظاهر یپذیر اما گوارش ،(4)جدول نگرفت

در  یناسسطح و یشبا افزا خنثی شوینده در نامحلول فیبر

 یشافزا یدار یطور معن شاهد به یماربا ت یسهها در مقا یرهج

 فیبر یظاهر یپذیر در گوارش یش(. افزا>05/0P) یافت

 یهادلیل وجود مخمر به تواند می خنثی، شوینده در نامحلول

عوامل رشد  یمخمرها حاو این کهباشد  یناسموجود در و

 یها یرشد باکتر یکباشند که باعث تحر یم یاناشناخته

[. 9د ]نشو یهضم سلولز م بهبود یجهو در نت یتیکاللوسلو

در پژوهش  یناسو یحاو های یرهالزم به ذکر است که ج

( یاییقل یت)خاص یمپتاس تردلیل دارابودن سطوح باال حاضر به

شکمبه شده  pH یشممکن است باعث افزا ،نسبت به شاهد

)از جمله  یناسموجود در و یآل یها یداس ،چنین باشند. هم

 و اکونیتیک اسید یروات،الکتات، پ اگزاالت، ماالت، استات،

مناسب  یطیمح یجادا یرا برا یطشرا توانند می( سوربیتول

فراهم کنند  یتیکاللوسلو یها یباکتر فعالیت و رشد جهت

[23 .] 

 یناسموجود در و یتروژنکه ن است شده داده نشان

شکمبه قرار گرفته و  یها یدر دسترس باکتر یبهآسان

 یشافزا یجهو در نت یاییتوده باکتر یدتول یکباعث تحر

 همطالع یک درماده خشک  یظاهر یپذیر گوارش

 وجود دلیل به ،چنین هم[. 10] دشو می ای شیشه درون

 را روده فلور میکرو دتوان می ویناس بیوتیکی، پری خواص

 هایباکتری رویه بی تکثیر از و داشته نگه متعادل حد در

 [. 19] کند پیشگیری مفید غیر و بیماریزا

 
 شیرده یعملکرد گاوها تأثیر استفاده از ویناس در جیره بر. 3جدول 

 احتمال SEM ویناس درصد 10 ویناس درصد پنج شاهد صفات

 b21/23 b55/22 a47/25 695/0 018/0 مصرفی خشک ماده
 709/0 389/0 72/31 17/32 87/31 خام )کیلوگرم در روز( شیر تولید
 ab38/1 a43/1 b25/1 046/0 032/0 1خوراک بازده
 186/0 891/0 02/33 54/33 58/32 چربی برای شده تصحیح شیر

 430/0 076/0 38/3 44/3 29/3 شیر چربی درصد
 624/0 023/0 26/3 25/3 22/3 شیر پروتئین درصد
 689/0 020/0 48/4 51/4 50/4 شیر الکتوز درصد
 b02/27 2شیر در دنوو چرب اسیدهای غلظت

b32/27 
a27/28 264/0 021/0 

 b48/66 2شیر اشباع چرب اسیدهای غلظت
ab95/67 

a91/69 949/0 085/0 
 41/0 614/0 78/24 95/25 03/26 2شیر اشباع غیر چرب اسیدهای غلظت

  شیر. یاز چرب درصدی برحسب .2 محاسبه شد. مصرفی خشک ماده مقدار بر روزانه تولیدی شیر تقسیم از خوراک . بازدهی1
a-bها با حروف نامشابه در هر ردیف معنی : تفاوت میانگین ( 05/0دار استP<.) 

SEM : ها. میانگین استاندارد خطای 
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 ویناس باالی سطوح از استفاده یگری،د مطالعه در

تفاله  یجا به( خشک ماده براساسدرصد  27قند ) چغندر

اخته باعث بهبود  یهاقوچ یرهچغندرقند در ج

 یک در چنین هم[. 13خام شد ] یبرف یظاهر یپذیر گوارش

خام  ینشدن ماده خشک، پروتئیدناپد ای، کیسه درون مطالعه

درصد  13 یحاو یرهدر ج خنثی شوینده در نامحلول فیبرو 

 [.9بوده است ] شاهدتر از گروه  بیش یناسو

 یگرید پژوهشدر  ضر،حا مطالعه نتایج با تضاد در

 یرهدر ج قند چغندر یناسو یشبا افزا کهنشان داده شد 

 15 به( کنترل)گروه  درصد صفر از پرواری یهاگوساله

 ی،ماده خشک، ماده آل یظاهر یپذیر گوارش درصد،

طور  به خنثی شوینده در نامحلول فیبرو  اتری عصاره

بر  یتأثیر یمارهاما ت، ایافتکاهش  یدار معنی

[. 23خام نداشتند ] ینپروتئ یظاهر یپذیر گوارش

به  یناساند که افزودن ونشان داده نیز دیگری مطالعات

 یمغذ مواد یظاهر یپذیر بر گوارش یها تأثیر یرهج

مطالعات  یجتضاد در نتا یکل طور به[. 14نداشته است ]

 منشأاز جمله  یتأثیر عوامل مختلف تحتد توان میگذشته 

 یزو ن دام نوع ،(مرکبات و نیشکر قند،)چغندر  ویناس

 یطشرا چنین هممورد مطالعه و  یها دام یدسطح تول

( ییسرما یاو  یحرارت یها )تنش ییوهوا مختلف آب

 .باشد

 

 آزمایشی های جیره با شده تغذیه گاوهای در مغذی مواد ظاهری پذیری گوارش. 4جدول 

 احتمال SEM ویناس درصد 10 ویناس درصد پنج شاهد مطالعه مورد صفات

 خش )درصد( ماده
b33/71 

ab17/73 
a01/74 646/0 038/0 

 903/0 410/2 73/72 28/71 56/71 خام )درصد( پروتئین

 )درصد( خنثی شوینده در نامحلول فیبر
b74/62 

a44/66 
a57/66 119/1 036/0 

a-b :ها با حروف نامشابه در هر ردیف معنی تفاوت میانگین ( 05/0دار استP<.) 

SEM : ها. میانگین استاندارد خطای 

 

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

SEM ویناس درصد 10 ویناس درصد پنج شاهد مطالعه مورد صفات
2

 احتمال 

 - - 5/25 5/22 2/23 )کیلوگرم(روزانه  مصرفی خوراک

 - - 1429 1463 1508 خوراک خشک ماده کیلوگرم هر شده تمام هزینه

 ab34975 b32997 a36401 8/680 043/0 خوراک )تومان( روزانه هزینه

 - - 72/31 17/32 87/31 روزانه )لیتر( شیر تولید میزان

 b50992 a51472 b50752 144 031/0 شیر )تومان( فروش از روزانه حاصل درآمد

 b16017 a18475 b14351 8/749 025/0 2خوراک )تومان( هزینه کسر از پس روزانه حاصل درآمد

 - - -1666 +2458 - شاهد تیمار با مقایسه در سود میزان

 خشک ماده براساس و) تومان 300 تر وزن براساس ویناس کیلو هر قیمت و تومان 1507 ،(ویناس احتساب بدون) خوراک خشک ماده کیلوگرم هر . قیمت1

 منظور شد.  تومان 1600 شیر لیتر هر فروش قیمت بود.( باشد تومان 600

 .باشد می گاو هر روزانه تولیدی شیر فروش از حاصل درآمد از خوراک روزانه هزینه تفریق حاصل عدد . این2

a-bدار  : تفاوت میانگین ها با حروف نامشابه در هر ردیف معنی( 05/0استP<.) 

SEM : ها. میانگین استاندارد خطای 
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هر  شده تمام هزینهمطالعه حاظر نشان داد که  نتایج

 جیرهشاهد،  جیره یماده خشک خوراک برا یلوگرمک

 ویناس درصد 10 یحاو جیرهو  ویناسدرصد  پنج یحاو

 ،(5)جدول  تومان بود 1429و   1463، 1508 ترتیب به

 ینهها باعث کاهش هز یرهبه ج یناسافزودن و یعنی

 شده تمام ینهگرم خوراک شد. اگرچه هزیلوهر ک شده تمام

در  یناسو یحاو های جیره یخوراک برا یلوگرمهر ک

 گروه دراما  ،تر بودیینشاهد پا یماربا ت یسهمقا

)برحسب ماده  ویناس درصد 10 یحاو جیره کننده مصرف

روزانه  هزینهباالتر،  یمصرف خشک ماده دلیل بهخشک(، 

 یدار معنی طور هب تیمارها سایر با مقایسه درخوراک 

 (. تومان 36401) یافت افزایش

 تیمار برای شیر فروشدرآمد حاصل از  چنین هم

 تیمار و شاهد تیمار با مقایسه در ویناس درصد پنج حاوی

 .بود تر بیش یدار معنی بطور ویناس درصد 10 حاوی

 شده تمام ینهدرآمد پس از کسر هز یگر،د یسو از

 یهابررسیشاخص ارزشمند در  یکعنوان  خوراک که به

 خوراکبه  یدجد اجزاییکردن  جایگزین در یاقتصاد

شاهد،  جیره یبرا ،[11د ]باش میمطرح  شیری گاوهای

درصد  10 یحاو جیرهو  یناسدرصد و پنج یحاو جیره

 بود تومان 14351 و 18475 ،16017برابر  ترتیب به یناسو

 یربا سا یسهدر مقا یناسپنج درصد و یحاو یمارت یو برا

 آن گر بیان نتایجبود.  تر بیش یدار معنی طور به یمارهات

تواند  یم یناسدرصد و پنجاست که استفاده از سطح 

سود روزانه  یشخوراک به افزا یها ینهکاهش هز دلیل به

استفاده از  کهیدرحال شود،س گاو منجر أهر ر ازای به

ماده خشک  یشافزا دلیل به یناسدرصد و 10سطح 

 یجهروزانه خوراک و در نت ینهمنجر به باالرفتن هز یمصرف

خوراک در  ینهکاهش شاخص درآمد پس از کسر هز

و شاهد شده  یناسدرصد و پنج یحاو های جیرهبا  یسهمقا

 نیز شاهد تیمار با مقایسه درسود  یزانم سنجهفرااست. 

 پنج سطح در ویناس از استفاده اقتصادی مزایای گر بیان

 .(5)جدول  دباش می جیره خشک ماده درصد

 ترکیبات به توجه با که داد نشان حاضر مطالعه نتایج

 عملکرد روی بر آن مثبت اثرات و ویناس شیمیایی

 میزان به ویناس از استفاده ،تنش گرمایی تحت گاوهای

 اثرات بروز بدون تواند می جیره خشک ماده  درصد پنج

 یپذیر گوارش بهبود به مصرفی، خشک ماده روی منفی

 خوراک شده تمام هزینه کاهش چنین هم و مغذی مواد

چنین با افزایش سطح ویناس در جیره،  هم. شود منجر

پذیری ظاهری ماده خشک و فیبر نامحلول در  گوارش

 که است ذکر به الزمکند.  شوینده خنثی افزایش پیدا می

 ماده براساس درصد 10) ویناس باالی سطوح از استفاده

 به که انرژتیکی های هزینه دلیل به دتوان می( جیره خشک

 برای اقتصادی لحاظ از منفی اثرات دارای کند می وارد دام

 .باشد دامدار
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