
 

 

 یریش یبه گاوها یریتقط های دانه هیتغذ های چالش و ها فرصت

 

 

 

 

 : مقدمه

از ماده خشک جیره را دانه دهد که سهم قابل توجهی شیوه تغذیه فعلی در بسیاری از مزارع شیری نشان می

های تجدید پذیر و اتکای فعلی بر ذرت دهد. با توجه به افزایش روز افزون تقاضا برای سوختذرت تشکیل می

تواند سنگین باشد. اخیراً افزایش ظرفیت تولید سوخت برای رفع این تقاضا، هزینه ذرت برای مزارع شیری می

محصوالت فرعی تولید اتانول برای تغذیه گاوهای شیری شده است. اتانول منجر به افزایش در دسترس بودن 

قابل به طور شوندنامیده می های تقطیریدانه بیشترکه  (DG) 1ذرتهای تقطیری دانه در دسترس بودن

ش نیز افزای گاوهای شیری یغذای جیرهدر  هاخوراکمیل استفاده از این  افزایش یافته که متعاقب آن توجهی

همانطور که از محصوالت جانبی تخمیر ذرت در تولید اتانول برای سالیان زیادی است که در جیره  .است یافته

شود، به موازات تولید سراسری سوخت اتانول، میل به استفاده و تحقیق برروی نشخوارکنندگان استفاده می

   های تقطیری غالت به گاوهای شیری افزایش یافته است.تغذیه دانه

توانند به منظور تأمین مواد مغذی مورد نیاز گاوهای شیری استفاده هایی که میسیاری از خوراکهمراه با ب

های تقطیری می بایستی توسط متخصصان تغذیه و گاوداران در های استفاده از دانهشوند، فرصت ها و چالش

ای تقطیری بر گاوهای شیری و همزارع مورد ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله اطالعات مربوط به تغذیه دانه

 گیرند. چالش هایی که ممکن است در استفاده از آنها به وجود آید مورد بررسی قرار می

 

 تولید و ذخیره دانه های تقطیری :

شوند. در حالیکه روند در ارتباط با تولید الکل برای مصارف انسانی تولید می های تقطیریدانه ،به طورسنتی

شکل سنتی و امروزی عموماً شبیه به هم است، پیشرفت تکنولوژی،  اختالف مصرف اتانول و تولید اتانول به 

های مهم محصوالت جانبی منجر به ایجاد نسل جدیدی از شناخت از پرورش دام ها به عنوان مصرف کننده

یمی دهای تقطیری شده است. یک نکته اساسی که بایستی توجه داشته باشیم این است که آنالیز قدانه

                                                           
1-Distillers grains 

 : ترجمه

 (تغذیه دامتخصصی  دکتری)سول رضائی ر



 

 

های جدیدتر مورد استفاده در ساخت ( وجود دارد به دلیل سیستم1002) NRCهای تقطیری که در دانه

 باشند. اتانول، دقیق نمی

دهی، بازبا درجات مختلف  گراسسویچذرت و  ،نیشکر هر سوبسترای کربوهیدراتی نظیر از دتواناتانول می

ین اول. باشدمیورد استفاده برای این تخمیر نشاسته ذرت ی م عمدهکربوهیدرات  در حال حاضر تخمیر شود. 

ت به ی ذردانه فرآیندبا این  .(1002باشد )کالسچور و همکاران، آسیاب کردن ذرت میبرای تولید اتانول  قدم

وط می گردند. این مخل ها جهت تجزیه نشاسته به گلوکز اضافهشود و آب و آنزیمذرات ریز و متوسط آسیاب می

گردد. آرد استریل شده سرد شده و ماده تلقیحی حاوی ها استریل میشود و به منظور کشتن باکتریپخته می

نول سپس اتاشود. مخمر به منظور تخمیر گلوکز و تبدیل آن به اتانول و دی اکسید کربن به آن اضافه می

های باقیمانده دانهو  (WDG) های تقطیری مرطوبنهب به داآجامد باقیمانده و مواد  و شودمیتقطیر 

شوند که در نهایت ترکیب می های تقطیری مرطوبدانه ها باحالل معموالًشوند. وری میآفر تقطیری باحالل 

حالل با  های تقطیری مرطوبشود. دانهمی (WDGS)حالل با  های تقطیری مرطوبدانهمنجر به تولید 

این  از یکشوند. هر  تبدیل (DDGS) 2حاللدانه های تقطیری خشک با  به خشک شده و دنتوانمی

 شوند.می تغذیه گاوهای شیریجانبی به  محصوالت

 این شکل که از آنجاییکهاست.  DDGSسازی، و ذخیره  جهت حمل و نقلولید اتانول ت محصول ترینراحت

متعارف  تحت شرایط نامحدود به طور حتیو  محلی حمل کرد ن را به هرآمی توان  خشک است محصول

  همین دلیلبه دارد، زمان وصرف هزینه  ،انرژی زیادنیاز به های تقطیری خشک کردن دانه کرد. ذخیره

DDGSاز بر اساس ماده خشکWDGS  .به هر حال، حمل و نقل و نگهداری ازگران تر است   WDGS 

تنها برای مزارعی  معموالً، WDGSجه در نتیاست. تر به دلیل مرطوب بودن و فساد پذیری بیشتر مشکل

ت فساد در پنج تا هف اًغالب .قابل استفاده خواهد بود که در فواصل نزدیک کارخانجات تولید اتانول قرار دارند

برای ذخیره  تجهیزات. همچنین وابسته استبه دمای محیطی  که خوداتفاق می افتد   روز پس از تولید

 د. بانباشتوانند مسئله ساز می (ماده خشکدرصد  53 )معموالًبیشتر  رطوبت دلیل محتوایبه  WDGSی

 باشد. با محدود کردن اکسیژن در طول ذخیره سرسام آورتواند می WDGS این حال زیان ذخیره سازی

ی پوسته نظیر مواد خوراکیسایر  با ترکیب کردناگرچه  داد،افزایش را   WDGSماندگاری  توانمی سازی

ات تحقیق د.داایش زاف سازی را ذخیرهزمان مدت  توانیا با گنجاندن یک ماده ی نگه دارنده نیز مویا یسدانه 

هنوز هم در بسیاری از مناطق فعال است )مثالً اضافه  WDGSدر ارتباط با شرایط ذخیره سازی بهینه برای 

به منظور بهبود پیش از سیلو کردن یا کیسه گیری  WDGSکردن علوفه یا دیگر مواد غذایی خشک به 

 توانایی بسته بندی(

 

                                                           
1-Dried distillers grains with soluble 



 

 

 : های تقطیری ترکیب مواد مغذی دانه

ز اهای تقطیری دانه ترکیباکثر موارد شود در نشاسته از ذرت تولید می حذفکه سوخت اتانول با از آنجایی

، (ودشحذف می در ابتدانشاسته )که  قاعده کلی، به جزبه عنوان یک  ترکیب ذرت قابل پیش بینی است.

ین دلیل است که داین ب .برابر غلظت آنها در دانه ذرت است 5اً تقریبهای تقطیری دانهترکیب مواد مغذی 

یری های تقطدانه اگر تبدیل ترکیب مواد مغذی ذرت به .دهدرا تشکیل میوزن ذرت  دو سوم نشاسته تقریباً

های انهدترکیب مواد مغذی می دارد، از آنجاییکه ترکیب مواد مغذی ذرت تغییر پذیری ک صحیح باشد،همیشه 

ه مطرح بودهمیشه اتانول جات تولید کارخان بین این موضوع در . به هر حالداشتخواهد تنوع کمی  تقطیری

مراحل فرآیند سازی در طول زمان های اندک تواند به تفاوتدر ترکیب مواد مغذی میاختالفات دالیل  است.

 ریهای تقطیدانه به ختلفبا نسبت های م هایی کهحالل ،بعالوههای بین کارخانجات مربوط باشد. و فرآیند

می  عوامل گونهدهند. اینافزایش میDDGS   وهم در  WDGSتنوع شیمیایی را هم در ،اضافه می شوند

 ایجاد کنند. DDGSهای قابل توجهی را درتوانند تفاوت

های دانه .استنشان داده شده  2اتانول در جدول تولید مختلف جات انکارخ DDGSترکیب شیمیایی و تنوع 

تجزیه در شکمبه  پروتئین غیر قابل ( }خصوصاCPً)به عنوان منابع تکمیلی پروتئین خام  عمدتاًتقطیری 

(RUP }) های تقطیریدانه عالوه بر پروتئین خام،توان نتیجه گرفت که می 2از جدولشوند. میدر نظر گرفته 

را شامل  ( P)و فسفر( EEعصاره اتری)و ( NDFنثی )خالیاف نامحلول در شوینده از  وی سطوح باالییحا

 ی مغذی غلظت این مادهماده خشک فراتر رود.  درصداز یک ممکن است گوگرد غلظت  عالوه بر این می شود.

رآیند تولید فسولفوریک اسید در طول  اضافه کردنبه  که این به دلیلاست  نسبت به ذرت باالتر و کامالً متغیر

                                                                                                باشد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ترکیب مواد مغذی دانه های تقطیری خشک- 2جدول 

 حداکثر حداقل میانگین مغذیمواد 

 DM 51 6/50 3/55% ،پروتئین خام

 CP  3/66 2/35 7/72% ، در شکمبه پروتئین غیر قابل تجزیه

  RUP قابل هضم ،% RUP 2/62 1/35 2/76 

CP % ( ،NDICPپروتئین موجود در دیواره سلولی )

  
63 1/52 3/65 

 DM 5/51 3/15 6/57 % ، الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 DM  6/20 3/20 2/20 % عصاره اتری، 

 DM 3 3/6 3/3 %  ،خاکستر

 DM   26/0 75/0 5/0 % فسفر ,

( Kleinschmit et al, 2007aو فسفر : عصاره اتری)به جز  DDGS منبع 3ترکیب شیمیایی از مقادیر 

 اند.بدست آمده (;Kleinschmit et al, 2006و فسفر عصاره اتری) DDGS عو یا سه منب

 

NDF های هدانپروتئین خام  برخوردار است. به دلیل اینکهاز هضم پذیری باالیی های تقطیری موجود در دانه

 وند. مطابقشتری در شکمبه تجزیه میبه طور عمده از پروتئین زئین تشکیل شده است، با نرخ پایین تقطیری 

 ،مشابه ذرت استهای تقطیری پروتئین خام در دانه مینواسیدی آترکیب  ن،یئدر ز آمینواسید الیزینبا نبود 

 .شودمحسوب می برای تولید شیر کنندهمینو اسید محدودآیک  بیشتر موارد آمینواسید الیزین درکه در آن 

بسیار  اجزاءبرای بسیاری از های تقطیری دانه بین حداکثر وحداقل ترکیب مواد مغذی تنوعکه  رسدبه نظر می

که  د،نکصدق می شکمبه ی غیر قابل تجزیه درپروتئین بخشبرای پروتئین خام و  اًزیاد است. این مخصوص

  .باشدگاوهای شیری میی غذایی در جیره DDGS استفاده ازاین یک دلیل اساسی 

نالیز مخصوص ، یک آبا توجه به روند مخصوص تولید اتانول، DDGSجات تولید کننده در بیشتر مواردکارخان

 دگیگستر ،دانه اتاندازه ذریا  ه، فرآیندسازیشامل طراحی کارخانهای مهم فرآیند ویژگی د داشت.نخواه

تجربه نشان داده است که مقدار قابل توجهی از تغییر پذیری عالوه ه خشک کردن می باشند. ب یتخمیر و دما

ت والمحص از عضیبتواند ناشی از اختالفات در ذرت )منبع و کیفیت( مورد استفاده باشد. می DDGSدر آنالیز 

DDGS  تجاری در جهت به حداقل رساندن مشکالت تنوع در مقادیر مواد مغذی و به وجود آوردن یکنواختی

 اند.بیشتر محصول برای تحویل به مزارع شیری گسترش یافته

 



 

 

 های تقطیریدر زمان تغذیه با دانهعملکرد گاو 

 

 کیفیت پروتئین خام

ت. غیر قابل تجزیه اس در شکمبه نسبتاً های تقطیری پروتئین خام دانه ،ذرت محصول فرعی ازبه عنوان یک 

ل شود. بر طبق جدواند بیشتر دیده میاین وضعیت خصوصاً در محصوالتی که دوبار حرارت دیده و خشک شده

 ,.Hristov et al., 2005; Firkins et al( و دیگر محققان )NRC (1002آنالیز ارائه شده توسط 

ل تجزیه در شکمبه یک ارتباط خطی بر روی تولید شیر و پروتئین شیر دارد. (، افزایش پروتئین غیر قاب2006

(. در این آزمایش و آزمایشات Pamp et al., 2006های تقطیری به تأیید رسیده است )این نتیجه در دانه

های تقطیری جایگزین پروتئین سویا شد تولید به شکل دانه RUP( زمانی که Pamp et al., 2007بعدی )

 و پروتئین شیر افزایش یافت.  شیر

ان باشد. کلین اشمیت و همکارهای تقطیری محدود کننده میپیشنهاد شده است که آمینواسید الیزین در دانه

(b1007 دریافتند زمانی که )DDGS 23  درصد ماده خشک جیره به همراه سیالژ ذرت و علوفه یونجه یا

با افزایش سطح یونجه در بخش علوفه ای جیره افزایش یافت.  مخلوط مساوی از هر دو تغذیه شود تولید شیر 

مشخص شده است که آمینواسید الیزین اولین آمینواسید محدود کننده غدد پستانی برای گاوهای تغذیه شده 

باشد در حالیکه آمینواسید های حاوی سیالژ ذرت و یا جیره های حاوی سیالژ ذرت / علوفه یونجه میبا جیره

باشد. اعتقاد بر این است که های حاوی علوفه یونجه میولین آمینواسید محدود کننده برای جیرهمتیونین ا

های به جیره تواند مفید باشد، هر چند پاسخهای حاوی سیالژ ذرت زیاد با الیزین عبوری میمکمل کردن جیره

 Nichols etمتناقض بودند ) حاوی یونجه به عنوان علوفه جیره که با متیونین و الیزین مکمل شده بودند

al., 1998; Liu et al., 2000.) 

 

 انرژی

 هایدانهانرژی ند، اما غلظت شوتغذیه میپروتئین خام منبع یک به عنوان  های تقطیریدانه معموالً  اگرچه

های دانههر چند انرژی (. Birkelo et al., 2004) ذرت استدانه مساوی و یا بیشتر از غلظت  تقطیری

واند به طور تشود. این میتقطیری به جای نشاسته بیشتر از چربی، الیاف قابل هضم و پروتئین خام تأمین می

 مؤثری محیط شکمبه را تحت تأثیر قرار داده و وقوع اسیدوز را کاهش دهد.

 

 

 



 

 

 (NDFالیاف نامحلول در شوینده خنثی )

های تقطیری دانهی سطوح باالی یهتغذ .است NDFهای تقطیری دانه در ی عمدهبخش کربوهیدرات

به های تقطیری که دانه اندهای متعدد نشان دادهخواهد داد. آزمایشافزایش را غذایی جیره  NDFغلظت

شکل به  ماده خشکدرصد  23 تا زمایشات تنهاآاین دربا علوفه قابل مقایسه است.  مؤثر الیافعنوان یک منبع 

به دلیل مالحظات اندازه قطعات علوفه احتماالً استفاده از سطوح باالتر  .اندهای تقطیری استفاده کردهدانه

 های تقطیری در جیره در جهت جایگزینی الیاف مؤثر علوفه محدود کننده خواهد بود.دانه

های پروتئینی در جیره شوند که این در توانند جایگزین بخشی از دانه ذرت و مکملهای تقطیری میدانه

این  NDFاگرچه غلظت  شود.اند که به عنوان یک فرصت به آن نگریسته میبررسی شدهبیشتر مطالعات 

ی بدون هاباشد اما تولید شیر معادل و/یا حتی بیشتر از جیرههای حاوی ذرت بیشتر میها نسبت به جیرهجیره

 های تقطیری است.دانه

 

 چربی

درصد ماده  3از بایستی کمترها میچربی جیره . سطوحوجود دارند های تقطیریردانهسطوح باالیی از چربی د

وع تن .های عبوری( تا از اختالل عملکرد شکمبه اجتناب شوداستثنای چربیخشک جیره متعادل شوند )به

مشکل ساز باشد و باید برای عملکرد طبیعی شکمبه کنترل شود. اگر سایر تواند می DDGSدرسطوح چربی 

 ریهای تقطیدانه مقدار، ( در جیره غذایی استفاده شوندکامل سویا و پنبه دانهدانه ) چربی حاویمنابع غذایی 

 شوند.محدود  بایستی شوندمیکه تغذیه 

 

 گوگردفسفر و 

های انهدر د اند .غلظت فسفرطراحی شده پیرامون دفع نیتروژن و فسفر بیشتر مواد مغذی مدیریتهای مهبرنا

فرآیند  در طیفیتات  هیدرولیزبا توجه به  . احتماالًبه مراتب بیشتر است احتیاجات گاو  نسبت به تقطیری

رسد که در دسترس پذیری فسفر در این محصوالت نسبت به ذرت بیشتر های تقطیری به نظر میتخمیر دانه

 رهای تقطیری دبا توجه به این مورد پیشنهاد شده است که در صورت استفاده از سطوح کافی دانه باشد.می

توان مکمل فسفر غیر آلی را در جیره کاهش و یا حذف نمود. با این حال به منظور برآورده ساختن جیره، می

اهداف مدیریتی مواد مغذی الزم است سطح فسفر در جیره نهایی کنترل شود. معموالً فسفر موجود در  

DDGS  سطوح باالی تغذیه  .باشدمیذرت دانه دو برابر سطح فسفرDDGS  دردفع فسفر را است ممکن 

 . گله افزایش دهد

 اننشخوارکنندگغذایی  جیرهشود که توصیه می باال و متغیر است. معموالً های تقطیریدانه در گوگردسطح 

های باالتر گوگرد )خصوصاً هایی که  اغلب برای غلظتگوگرد داشته باشد. جیرهخشک  هدادرصد م 5/0کمتر از 



 

 

این مهم است که سطح باشند. شوند اغلب بدون مشکل میآنیونیک( فرموله میهای در زمان تغذیه نمک

 ستی درکه بای دارد دانه ذرت گوگرد چهار برابر  DDGSمجموع  شود. در کنترلدر جیره ی نهایی  گوگرد

 به آن توجه ویژه شود.جیره ها  تعدیلزمان 

 

 های تقطیریسطح حداکثری دانه

-جیره می خشک مادهدرصد  10 گاوهای شیریبرای های تقطیری دانه توصیه شده معمولم سطح ماکسیم

 تااغلب سطح تغذیه ، در این مقاله بحث شد هک DDGS. هر چند با توجه به سایر ویژگی ها و ترکیبات باشد

 .شودمحدود میدرصد  23 الی 20

درصد ماده  10و  20، 0های تقطیری در سطوح ( ذرت و کنجاله سویا را با دانه1006اندرسون و همکاران )

خشک جیره جایگزین کردند. در حالیکه مصرف ماده خشک گرایش به کاهش داشت، تولید شیر و همچنین 

های تقطیری باالتر بود. این خود های حاوی دانهتولید پروتئین و چربی شیر برای گاوهای مصرف کننده جیره

های های حاوی دانهگاوهای تغذیه شده با جیره منجر به بهبود بازده تبدیل خوراک )بازده خوراک( برای

های تقطیری قرار نگرفت اگرچه اختالفات عددی در شود. تولید و مصرف تحت تأثیر سطح دانهتقطیری می

های درصد دانه 20درصد در برابر  10پاسخ به گرایش به افزایش بازده خوراک برای گاوهای مصرف کننده 

 تقطیری وجود داشت.

بر روی عملکرد اصالح شده ی تبدیل غذا )عملکردتغذیه( برای گاوهای تغذیه شده با رژیم های  این مساله

هرچند تفاوت ت، تحت تاثیر  قرار نگرف DGاثر گذاشت. جذب و تولید توسط سطح گنجایش  DG حاوی

 رصدد 10عددی در واکنش ها راه را برای گرایش به افزایش عملکرد تغذیه برای گاوهای مصرف کننده ی

DG  درصد  20در برابرDG . باز کرد 

 0و   DDGSدرصد  50و  10، 20، 0های حاوی جداگانه جیرهزمایش آدر دو ( 1002جانیک و همکاران ) 

ها زمایشآدر این را تغذیه کردند و پاسخ های تولیدی را مورد ارزیابی قرار دادند.  DDGSدرصد  50و 

DDGS  اندنگنجبا  و تولید شیر مصرفیی خشک ماده ،زمایشآاولین شد. در کنسانتره جایگزین علوفه و 

DDGS مصرفی زمایش دوم , ماده خشک آر بدون تحت تأثیر قرار گرفتن بازده خوراک، افزایش یافت. د 

 تحت تأثیر قرار نگرفت. بازده خوراکاما تولید شیر و  یافتافزایش  DDGS گاوهای تغذیه شده بابرای 

تواند مهم می های خشکدر طول سال مخصوصاً های تقطیریدانه درها کسینوسطوح مایکوت کنترل نهایتاً

کسین وجود واگر در ذرت مایکوت، که در ذرت تخمیر شده برای اتانول وجود دارد  مواد مغذی باشد. شبیه

لکرد و عم نندک لودهآ های تقطیری رادانهد نتوانکسین میومایکوت. یابدمیافزایش   آن داشته باشد غلظت

 د.نتواند به شیر انتقال یابباال باشد میآنها  همچنین اگر سطوح  د ونحیوان را کاهش ده



 

 

های تقطیری در جیره گاوهای شیری رسد که سطح حداکثری دانهتوجه به اطالعات ارائه شده به نظر میبا 

باید در فراهم کردن مصرف مناسب ها شود. بنابراین جیرهدر نتیجه ترکیب مواد مغذی کل جیره محدود می

انرژی، پروتئین قابل تجزیه و غیر قابل تجزیه در شکمبه و فسفر در جهت تولید مطلوب و اهداف مدیریت مواد 

شتر از اند، سطوح بیمغذی ارزیابی شوند. در حالی که بعضی از متخصصان تغذیه سطوح باالتر را توصیه کرده

، کل جیره DDGSشود مگر اینکه محتوای مواد مغذی رده توصیه نمیدرصد در جیره گاوهای شی 23تا  20

متغیر بودن مواد  ،کیفیت پروتئین ، DDGSسطح چربی  و عملکرد گاو به دقت مورد بررسی قرار گیرد. 

، درصد 23تا 20 تر ازباالاستفاده از سطوح زمان  درهستند که  الزاماتیهمگی  گوگرد سطوح فسفر ومغذی، 

 مورد محاسبه قرار گیرند. بایستی حتماً
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های تقطیری به گاوهای شیری یک گزینه مهم و ماندنی برای گاوداران به منظور تأمین مکمل تغذیه دانه

اشد. همانند بپروتئینی غیر قابل تجزیه در شکمبه و انرژی است که معادل یا حتی بهبود دهنده تولید شیر می

های تقطیری برای متوازن کردن جیره و ی، اطالع از آنالیز مواد مغذی برای دانهها و سایر مواد خوراکعلوفه

های تقطیری به گاوهای شیری، متخصصان تغذیه باشد. در زمان تغذیه دانهمدیریت مواد مغذی بسیار مهم می

ربی خام به چو تولید کنندگان باید به غلظت پروتئین خام، پروتئین قابل تجزیه در شکمبه، فسفر، گوگرد و 

 منظور عملکرد بهینه شکمبه،  بهره وری گاو و دفع مواد مغذی توجه ویژه ای داشته باشند.
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