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 چکیده

های خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین انجام منظور بررسی جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا بر فراسنجهبهمطالعه حاضر             

منظور مقایسه کیفیت غذایی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره گاوهای هلشتاین آزمایشی در دومرحله انجام گرفت. در مرحله اول گردید. به

یی این دو کنجاله مورد بررسی قرار گرفت. درصد پروتئین خام، چربی خام و خاکستر کنجاله گوار نسبت به کنجاله سویا آزمایش ترکیب شیمیا

ها بر میزان مصرف ماده تر بود. در مرحله دوم آزمایش اثر کنجالهکنجاله سویا نسبت به کنجاله گوار بیش NDFو  ADFتر بود ولی میزان کم

راس گاو  8و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمایش مرحله دوم تعداد  خشک، متابولیت های خونی

صورت روز دوره قبل، شکم زایش )شکم دوم تا پنجم( و تاریخ زایش مورد انتظار انتخاب شده و به 305شیری تازه زای هلشتاین براساس تولید شیر 

پس از زایمان با دو خوراک حاوی انرژی و  56تا  5گاو در هر گروه تقسیم شدند. گاوهای انتخاب شده از روزهای  تصادفی به دو گروه و چهار

درصد کنجاله گوار  15درصد کنجاله سویا )بدون استفاده از کنجاله گوار( و تیمار دو حاوی  15پروتئین یکسان تغذیه شدند، تیمار یک حاوی 

( ولی p>05/0براساس نتایج آزمایش تفاوت معنی داری بین گلوکز پالسمای گاوها مشاهده نگردید ) ( بود.)بدون استفاده از کنجاله سویا

درصد کنجاله گوار نسبت به تیمار دیگر افزایش یافت. اثر تیمارهای  15های جزیی بین تیمارها مشاهده گردید.گلوکز خون در تیمار تفاوت

درصد کنجاله گوار نسیت به تیمار شاهد  15آنزیم آسپارتات ترانس آمیالز پالسما نگردید. البته تیمار  داری بینآزمایشی باعث بروز اختالف معنی

ترین درصد چربی شیر بود که درصد کنجاله گوار دارای پایین 15ها بیانگر این بود که تیمار باعث افزایش عددی این آنزیم شد. آنالیز آماری داده

داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد. با توجه به نتایج ثبتی دارد. اما در میزان شیر تولیدی روزانه اختالف معنیبا سنتز پروتئین شیر رابطه م

 تواند جایگزین مناسبی برای بخش پروتئینی جیره باشد.پژوهش حاضر کنجاله گوار می
 

  رهای خونی، تولید شیکنجاله گوار، گاوشیری هلشتاین، فراسنجه کلمات کلیدی:
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 مقدمه
دهندگان دام و طیور در های پرورشیکی از مشکالت و گرفتاری       

کشورهای در حال توسعه کمبود مواد خوراکی و علوفه مورد نیاز برای 

باشد. ساالنه مقادیر متنابهی غذای دام و طیور تغذیه این حیوانات می

های رسیشود. بنابراین برمی کشور خریداری و وارد خارجی کشورهای از

تر و بهتر از منابع غذایی موجود در کشور را مربوط به استفاده بیش

(. تولید شیر در گاوهای شیرده به عواملی 1376پور، طلبد )حسینمی

ها بستگی دارد مانند توان ژنتیکی حیوان، تغذیه و وضعیت سالمتی آن

تری (. در این میان، تغذیه از اهمیت بیش1385)کریم و همکاران، 

جیره خوراکی  هر ساسا ایمحصوالت علوفه سایر و هاعلف است. برخوردار

ها به تنهایی برای گاوهای دهند. اما علوفهگاوهای شیرده را تشکیل می

های غنی از پروتئین با خوراک شیرده پرتولید کافی نیستند و معموالا 

ه ترین هزینه قابل تغییر مربوط به تهیشوند. بیشو انرژی تکمیل می

 هایفراورده شامل استفاده مورد هایمکمل اکثر است. خوراکی متراکم مواد

جنبی صنایع غذایی انسان هستند، لذا داشتن اطالعات مناسب در 

های مناسب جیره قبل از تعیین هاآن هایو محدودیت هاقابلیت خصوص

 (. 1381مسگران و همکاران، مورد نیاز است )دانش

وسیله مخلوطی به ئینی نشخوارکنندگان عمدتاااحتیاجات پروت       

شود می تامین خوراکی عبوری مواد پروتئین و شکمبه میکروبی پروتئین از

(. حیوانات جوان و حیوانات با تولید شیر 1386و همکاران،  )محمدزاده

تری به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه دارند. باالتر احتیاجات بیش

از منابع با پروتئین  تولید باال و در حال رشد معموالاهای با در جیره دام

 شود، ضمناا باال برای تامین اسیدهای آمینه ضروری فراوان استفاده می

لحاظ های شیری بهاستفاده از منابع پروتئین حیوانی در تغذیه دام

همین باشد و بهگرانی و مشکالت گوارشی گوناگون، زیاد مرسوم نمی

های روغنی در تغذیه گاوهای شیری و کنجاله دانهلحاظ استفاده از 

کنجاله  (.1386)محمدزاده و همکاران،  شوندتر توصیه میبیش پرواری

که ارزش طوریترین مکمل پروتئینی گیاهی است، بهسویا مرغوب

کنند و سایر غذاهای پروتئینی گیاهی فرض می 100پروتئین آن را 

واد غذایی قابل هضم کنجاله سویا کنند. مجموع مرا با آن مقایسه می

درصد است. علیرغم باال بودن مقدار و کیفیت پروتئین،  80-70

 دارد کمبود متیونین و سیستئین اسیدآمینه نظر سویا از کنجاله

(. کنجاله آن یکی از بهترین منابع پروتئینی جهت 1381)فرهومند، 

متیونین  تغذیه حیوانات است، اما غلظت اسیدهای آمینه سیستئین و

دلیل گران بودن کنجاله باشد. امروزه بهتر از حد مطلوب میآن پایین

که علیرغم  هستند تریهای ارزان قیمتدنبال جایگزینبه محققین سویا

تر دارای پروتئین باالیی نیز باشد. یکی از این صرف هزینه پایین

 است. ترکیبات گیاهی دارای پروتئین باال و ارزان قیمت کنجاله گوار

( یک گیاه مقاوم به خشکی، Cyamopsis tetragonolobaگیاه گوار )

باشد. ساله میمحیط شور و قلیا است و از خانواده گیاهان لگومی یک

های شنی نیز سازگار گوار گیاهی است تک ساقه که به شرایط زمین

(. برای کشت این 2002و همکاران،  Sij؛ 1382ذهبی، )شده است 

طور کیلوگرم بذر است که به 12الی  10تار نیاز به گیاه در هر هک

 و Sharma) است تن 6 الی 5 هکتار میزان برداشت از هر متوسط

تر به لحاظ غلظت (. اهمیت کشت این گیاه بیش2011همکاران، 

باشد که پس از استخراج این باالی گاالکتومانان موجود در دانه آن می

ن کنجاله گوار شناخته شده و به عنوامانده آن بهماده صمغی، باقی

 Rahmanدرصد باالی پروتئین آن برای مصرف دام مناسب است ) علت

ای تعیین شده برای کنجاله چندین ارزش تغذیه(. Leithon ،1986و 

باشند: تجزیه پذیری نیتروژن برای کنجاله گوار شامل موارد زیر می

حرارت تحت باشد و این درصد توسط میزان درصد می 65-75گوار 

گیرد، تجزیه پذیری نیتروژن برای وعده غذایی فرآوری تاثیر قرار می

تواند (. کنجاله گوار می2008و همکاران،  Lundدرصد بود ) 85نشده 

تواند به جیره گاو را شامل شود. جیره غذایی فرآوری شده می %25تا 

، Göhlعنوان تنها جزء پروتئینی جیره گاو مورد استفاده قرار گیرد )

تواند در جیره می %25کنجاله گوار فرآوری نشده تا سطوح (.1982

عنوان تواند بهتوسط گاوها مصرف شود و کنجاله گوار فرآوری شده می

و  Salehpourتنها ترکیب پروتئینی جیره برای گاوها مصرف شود )

Qazvinian ،2011 .)( 2009هیوو و همکاران)  اثرات کنجاله گوار را

های جوان در حال رشد بررسی نمودند و نتایج کرد خوکبر روی عمل

درصد کنجاله گوار اثر منفی در  6تر از ها نشان داد قرار دادن بیشآن

درصد گوار در خوراک خوک عملکرد  12عملکرد رشد نداشت و تهیه 

 رشد را کاهش داد اما کیفیت گوشت تحت تاثیر قرار نگرفت. 

کنجاله سویا و گوار در جیره گاو شیری در آزمایشی برای مقایسه        

داری در میزان کنستانتره انجام شد هیچ تفاوت معنی %15در سطح 

چربی، پروتئین و مواد جامد منهای چربی و کل مواد جامد شیر آن 

 Salehpourمطالعه  نتایج (.Leithon، 1968 و Rahman) مشاهده نگردید

درصد از گوار در جیره  50( نشان داد استفاده 2010) Qazvinianو 

چنین افزایش چربی شیر گاوهای شیری سبب افزایش تولید شیر و هم

 گردد.می شاهددر مقایسه با گروه 

ها با شرایط آب و استفاده از منابع جدید خوراکی که کشت آن       

های موثر برای تواند یکی از راههوایی ایران تطابق داشته باشد می

شمار آید. با توجه به اطالعات اد غذایی دام بهکاهش مشکل کمبود مو

عنوان منبع محدود در زمینه ارزیابی کیفیت غذایی کنجاله گوار به

پروتئینی جدید در ایران برای تغذیه دام و طیور از یک سو و 

تبع آن کمبود و های ناشی از کشت و تولید دانه سویا و بهمحدودیت

ار خوراک دام از سوی گرانی قیمت این ماده غذایی در باز
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تر تولید کنجاله گوار نسبت به کنجاله چنین توانایی بیشدیگر، و هم

سویا با توجه به شرایط آب و هوایی در ایران، ضرورت مطالعاتی که 

عنوان یک جایگزین مناسب برای کنجاله سویا در آن کنجاله گوار به

 باشد.ق میدر تغذیه دام و طیور استفاده شود، از اهداف این تحقی

   

 هامواد و روش
زای هلشتاین براساس راس گاو شیری تازه 8در این آزمایش تعداد        

روز دوره قبل، شکم زایش )شکم دوم تا پنجم( و  305تولید شیر 

تاریخ زایش مورد انتظار انتخاب شده و قبل از انجام زمایش گاوها از 

های متابولیکی، اریبیم حرکتی، خصوص وضعیت اسکورسالمتی به نظر

های عفونی مورد بررسی قرار های تولیدمثلی و سایر بیماریبیماری

صورت تصادفی به دو گرفتند. گاوهای استفاده شده در این آزمایش به

 56تا  5گروه تقسیم خواهند شد. گاوهای انتخاب شده از روزهای 

ه پس از زایمان با دو خوراک حاوی انرژی و پروتئین یکسان تغذی

درصد کنجاله سویا )بدون استفاده از  15شوند، تیمار یک حاوی می

درصد کنجاله گوار )بدون استفاده  15کنجاله گوار( و تیمار دو حاوی 

ای از کنجاله سویا( خواهند بود. هر یک از گاوها در جایگاه جداگانه

گیرند. اجزای تیمارهای آزمایشی در جدول در سالن سربسته قرار می

 داده شده است. نشان 1
 

 اجزای تیمارهای آزمایشی)درصد ماده خشک جیره(: جدول

کنجاله گوار % 0 ترکیبات خوراک کنجاله گوار % 15   
 20 20 یونجه

 15 15 سیالژ ذرت
 8 8 تخم پنبه
 20 20 دانه ذرت

 8 8 جو
 0 12 کنجاله سویا

 3 8 کنجاله تخم پنبه
 15 0 کنجاله گوار

5/5 سبوس  5/7  
چربی پودر  8/1  8/1  

 1 1 مکمل غذایی
5/0 نمک  5/0  
2/0 آهک  2/0  

 100 100 مجموع
      

های خونی حیوانات گیری متابولیتخون جهت اندازه گیرینمونه       

ساعت بعد از خوراک دهی نوبت اول و در روز پنجم  3مورد آزمایش 

ها با دور برداری از سیاهرگ دمی انجام خواهد شد و نمونهدوره نمونه

های خونی گردند. متابولیتدقیقه سانتریفیوژ می 20مدت و به 3500

مورد ارزیابی شامل: گلوکز، تری گلیسرید، کلسترول، اوره، پروتئین و 

 گیریاندازه اتوآنالیزر دستگاه از استفاده با (AST) آمینوترانسفراز آسپارتات

  شوند.می

طور روزانه ثبت دوره آزمایش بهاگرچه مقدار تولید شیر در طول        

های آزمایشی روی مقدار تولید شیر شد ولی برای بررسی اثر جیرهمی

گیری استفاده گردید. نمونه تولیدی هفته روزانه در هر دوره فقط از شیر

روز در نظر گرفته شد. در دو  7عبارتی برای هر گاو فقط میانگین به

وره و باتوجه به مقدار شیر گیری در هر دروز آخر هر هفته نمونه

های گرفته شده باهم های صبح، ظهر و شب نمونهتولیدی در وعده

های مخلوط شده مورد نظر به آزمایشگاه منتقل و مخلوط و نمونه

غلظت ترکیبات شیر شامل الکتوز، چربی و پروتئین شیر در آزمایشگاه 

 گیری شد.اندازه

 تکرار انجام 4تیمار و  2فی با تصادصورت طرح کامأل آزمایش به       

 :باشدصورت زیر میشد. مدل مورد استفاده در این مطالعه به
ij+eiTμ+=ijY 

ijYگیری شده= مقدار هر صفت اندازه 

μگیری شده در جامعه مورد بررسی= میانگین صفت اندازه 

Ti اثر = iاُمین جیره آزمایشی 

eijاثر خطای تصادفی هر مشاهده = 

دست آمده با استفاده از های بهیان، تجزیه و تحلیل دادهدر پا       

ها با استفاده از آزمون و مقایسه میانگین SASافزار نرم GLMرویه 

 درصد( انجام شد. 05/0داری در سطح دانکن )معنی

 

 نتایج 
 2در جدول : ترکیبات شیمیایی کنجاله گوار و کنجاله  سویا      

 ر و کنجاله سویا نشان داده شده است.ترکیبات شیمیایی کنجاله گوا
  

 : ترکیب شیمیایی کنجاله گوار و کنجاله سویا2جدول 

 درصد کنجاله سویا درصد کنجاله گوار ترکیب شیمیایی

 55/91 79/96 ماده خشک

 21/9 08/10 خاکستر

 39 60/54 پروتئین خام

 94/2 06/3 چربی خام
NDF 20/20 30/23 
ADF 56/8 61/16 

 

شود پروتئین خام کنجاله گوار نسبت که مالحظه میطورهمان       

کنجاله سویا نسبت به کنجاله  ADFتر اما درصد به کنجاله سویا بیش

تر است. دیگر ترکیبات شیمیایی کنجاله سویا و کنجاله گوار گوار بیش

 هم هستند. نزدیک به تقریباا



  تولید شیر...های خونی و مقایسه اثرات جایگزینی کنجاله گوار با سویا بر فراسنجه                                     نسب و همکارانامیری

30 
 

تلف ر تیمارهای مخهای خونی دمتابولیت: های خونمتابولیت       

 نشان داده شده است. 3در جدول 

ها کننده تیمارمصرف گاوهای خون گلوکز گیریاندازه :خون گلوکز       

و داری بین گلوکز پالسمای گادر این آزمایش، اگرچه تفاوت معنی

های جزیی بین این دو تیمار مشاهده مشاهده نگردید ولی تفاوت

ار درصد کنجاله گوار نسبت به تیم 15گلوکز خون در تیمار  گردید.

 دیگر افزایش یافت. 

مارها کننده تیمصرف گاوهای خون ایاوره ازت مقادیر :ایاوره ازت       

ظه ها مالحنشان داده شده است. با نگاهی به این یافته 3در جدول 

لی وشود داری بین این تیمارها مشاهده نمیشود که اختالف معنیمی

 شود.ها مشاهده میادیر تفاوت جزیی در بین آنمقایسه این مق

ی های کلسترول خون گاوهایافته 3در جدول : خون کلسترول       

 شیری مورد آزمایش در این تحقیق نشان داده شده است. در تجزیه

یمارها داری بین کلسترول پالسمای این تها تفاوت معنییافته و تحلیل

های خونی چون دیگر فراسنجهممشاهده نشد ولی میزان نوسانات ه

تری ثبات بیش از اما داشتند جزیی تفاوت اگرچه ایاوره گلوکز و ازت مانند

رم گمیلی 58/225 کلسترول خون تیمار شاهد مثال بودند. برای مندبهره

درصد  15دست آمده برای تیمار که مقادیر بهبر دسی لیتر بود حال آن

 لیتر محاسبه گردید.ر دسیگرم بمیلی 86/220کنجاله گوار 

وهای گلیسیرید خون گاگیری تریبا اندازه :خون گلیسیریدتری       

هده دست آمده مشاداری در بین مقادیر بهمورد آزمایش تفاوت معنی

 های خون محاسبه شده، مختصرنگردید. ولی همانند سایر فراسنجه

دین نگردید. ب گلیسیرید برآوره شده مشاهدهتغییراتی در مقدار تری

 گرممیلی 26/43گلیسیرید خون گاوهای تیمار شاهد ترتیب که تری

 55/41دست آمده برای تیمار شاهد که مقادیر بهنآبر دسی لیتر حال 

تری  انترین میزترتیب بیشلیتر برآورد گردید. بدینگرم بر دسیمیلی

ن خو گلیسیریدترین تریگلیسیرید خون مربوط به تیمار شاهد و کم

 درصد کنجاله گوار برآورد گردید.  15مربوط به تیمار 

ری های پروتئین کل خون گاوهای شییافته: پروتئین کل خون       

نشان داده شده است. در  3مورد آزمایش در این تحقیق در جدول 

های های کل پروتئین خون گاوهای مصرف کننده تیماررابطه با یافته

ر دداری بین کل پروتئین پالسما ف معنیآزمایشی باعث بروز اختال

یر بین تیمارها نگردید. اما از نظر عددی تیمار شاهد نسبت به سا

 تیمارها باعث افزایش کل پروتئین پالسما شد.

 باعث آزمایشی تیمارهای اثر :خون آمیناز ترانس آسپارتات آنزیم       

ما در ز پالسداری بین آنزیم آسپارتات ترانس آمیالبروز اختالف معنی

وار درصد کنجاله گ 15بین تیمارهای آزمایشی نگردید. البته تیمار 

 نسیت به تیمار شاهد باعث افزایش عددی این آنزیم شد.

 های خونی برای تیمارهای آزمایشی : متابولیت3جدول 

 )درصد جایگزینی کنجاله گوار با سویا( تیمار

 15 0 متابولیت خونی
سطح 

 احتمال

خطای 

 معیار

 25/2 45/0 62/75 25/73 (گرم بر دسی لیترمیلیگلوکز)

 86/1 06/0 75/22 13/25 (گرم بر دسی لیترمیلی)ای ازت اوره

 17/15 52/0 86/220 58/225 (گرم بر دسی لیترمیلی)کلسترول 
 36/2 72/0 55/41 26/43 (گرم بر دسی لیترمیلی) گلیسیریدتری

 23/0 82/0 66/8 77/8 (گرم بر دسی لیتر)کل پروتئین 

آسپارتات ترانس آمیناز 

(IU/I) 

66/43 63/45 42/0 89/2 

ی تفاوت اند از لحاظ آمارهایی که با حروف نامشابه نشان داده شدهمیانگین

 .(P<05/0)دار دارند معنی

 تولید شیر روزانه و ترکیبات آن

یبات آن تولید شیر روزانه و ترک 4در جدول : تولید شیر روزانه       

ر شود در میزان شیکه مالحظه میطورینشان داده شده است. همان

 شد.بین تیمارهای آزمایشی مشاهده ن داریمعنی اختالف روزانه تولیدی

تالف شیر، اخ چربی با میزان درصد ارتباط در هاییافته :شیر چربی       

. دهدمین نشان آزمایشی تیمارهای در تولیدی شیرهای داری را بینمعنی

ر با درصد کنجاله گوا 15ولی در هرحال تغییرات جزیی در بین تیمار 

رصد دکنجاله گوار  درصد 15که تیمار طوریبه تیمار شاهد وجود دارد.

 تری نسبت به تیمار شاهد داشت.چربی کم

مارهای دست آمده برای پروتئین شیر تینتایج به: پروتئین شیر       

ه نشان داده شده است. با توجه ب 4جدول  آزمایشی این آزمایش در

ا بنوسانات خیلی جزیی که در تیمارها مشاهده میشود روند مشابهی 

صد در 15که تیمار طوریدهد. بهتغییرات درصد چربی شیر نشان می

روتئین ترین درصد چربی شیر بود که با سنتز پدارای پایین گوار کنجاله

 شیر رابطه مثبتی دارد.

ت تاثیر اگرچه درصد الکتوز شیر از لحاظ آماری تح: توز شیرالک       

 تیمارها قرار نگرفت اختالف بین تیمارها خیلی جزئی بود.

 شیر منهای چربی جامد مواد درصد :جامد بدون چربی شیر مواد       

د نشان داده شده است. درصد مواد جام 4جدول جامد شیر در مواد و شیر

 اد.داری را نشان ندیمارها اختالف معنیمنهای چربی شیر در بین ت

تایج با توجه به ن: درصد تداوم شیردهی و راندمان تولید شیر       

دست آمده درصد تداوم شیردهی و راندمان تولید شیر در بین به

 داری را نشان نداد. تیمارها اختالف معنی
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: تولید و ترکیبات شیر4جدول

 )درصد جایگزینی کنجاله گوار با سویا( تیمار                                                             

 خطای معیار سطح احتمال 15 0 تولید و ترکیبات شیر

 05/1 55/0 62/44 83/44 (کیلوگرم) تولید شیر

 10/0 16/0 55/3 72/3 درصد چربی شیر

 85/0 44/0 15/3 23/3 درصد پروتئین شیر

 66/0 62/0 63/4 68/4 درصد الکتوز شیر

 13/0 82/0 44/8 57/8 درصد مواد جامد بدون چربی شیر

 34/0 27/0 32/12 38/12 درصد مواد جامد شیر

 05/0 62/0 95/0 06/1 درصد تداوم شیردهی

 03/0 75/0 57/1 60/1 راندمان تولید شیر
 (P<05/0)دار دارند تفاوت معنیاند از لحاظ آماری هایی که با حروف نامشابه نشان داده شدهمیانگین

 بحث
های سویا و گوار منابع علمی متعددی ترکیب شیمیایی کنجاله       

اند. برای را مورد مقایسه قرار داده و نتایج متنوعی را گزارش نموده

( مقدار خاکستر، 1390مثال در آزمایش انجام شده توسط مهدوی )

، 2/51، 81/10ترتیب هکنجاله گوار ب ADFو  NDFخام، پروتئین 

موافق نتایج تحقیق  درصد بیان شده است که تقریباا 63/8و  26/19

و همکاران  Bhagwanکه توسط  in vitroحاضر است. در آزمایشات 

درصد  4/37تا  1/26بین  ADF( انجام شد، کنجاله گوار دارای 1974)

 باشد که با نتایج این تحقیقدرصد می 4/44تا  2/31بین  NDFو 

تواند ناشی ( می1974و همکاران ) Bhagwanخوانی ندارد. نتایج هم

در ارتباط با ترکیب  داری و روش فرآوری دانه باشد.از شرایط نگه

( مقدار ماده 1981و همکاران ) Richardsonشیمیایی کنجاله سویا 

درصد  67/2درصد و چربی خام را  5/92خشک کنجاله سویا را 

 Fathi-Nasriن در مطالعه دیگری که توسط چنیگزارش نمودند و هم

 92( انجام شد، مقدار ماده خشک کنجاله سویا 2008و همکاران )

درصد و فیبر محلول در  22خنثی  درصد، فیبر محلول در شوینده

 درصد برآورد گردید.  5/15شوینده اسیدی آن 

 کنجاله گوار در مقایسه با گلوکز %15افزایش گلوکز خون تیمار        

توان ناشی خون تیمار دیگر گاوهای مورد آزمایش در این تحقیق را می

از عوامل گوناگون از جمله افزایش درصد قابلیت هضم ماده خشک 

مصرفی، درصد قابلیت هضم دیواره سلولی، درصد قابلیت هضم دیواره 

قابلیت هضم کربوهیدراتی غیرفیبری  سلولز و درصدمنهای همی سلولی

تر یعنی اسیدپروپیونیک مهم عامل از یک توانمی رابطه همین در دانست.

باشد و مقدار آن در که تنها اسید چرب فرار گلوگز ساز شکمبه می

کنجاله گوار نسبت به تیمار شاهد باالتر بود و با گزارش  %15تیمار 

و همکاران   Lohakare( نیز موافقت دارد، فرض کرد.1389زاده )تقی

که سطوح گلوکز خون در گاوهای دورگه تحت ( گزارش کردند 2006)

 گیرد. های مختلف تحت تاثیر قرار نمیتیمار با پروتئین

ای خون وجود آمده در مقدار ارت اورهاط با تغییرات بهدر ارتب       

توان به گزارش مهدوی گاوهای مورد استفاده در این آزمایش می

گوار به  ( اشاره کرد. این محقق نشان داد که مصرف کنجاله1390)

دار پروتئین کل خون های پرواری موجب کاهش غیرمعنیوسیله بره

چنین در رابطه های تحقیق حاضر موافقت دارد. همشود که با یافتهمی

توان به ای خون گاوها، میوجود آمده در مقدار ازت اورهبا نوسانات به

های محتوی شکمبه گاوهای مورد میزان شدت تجزیه پذیری پروتئین

طور ای خون بهزمایش نیز اشاره نمود و اضافه کرد که میزان ازت اورهآ

پذیری این طبیعی ناشی از اثرات باال یا پایین بودن روند تجزیه

توان فرض نمود که با افزایش مقدار باشد. بنابراین میها میپروتئین

های ، تجزیه پذیری پروتئین%15کنجاله گوار تیمارهای آزمایشی به 

محتوی این تیمارها در شکمبه گاوهای مورد آزمایش کاهش یافته که 

اند. در ای خون گاوها نیز روند کاهشی پیدا کردهبه تبع آن ازت اوره

مسگران و همکاران ( و دانش1988و همکاران ) Sijهمین رابطه 

( گزارش کردند که با افزایش پروتئین غیرقابل تجزیه جیره، 1381)

خوانی یابد که با نتایج تحقیق فوق همخون کاهش می ایازت اوره

( نشان داد که ازت 2007و همکاران ) Daviesدارد. نتایج تحقیق 

های حاوی سطوح پروتئین مختلف قرار ای خون تحت تاثیر جیرهاوره

دار منابع پروتئینی مختلف در غلظت چنین تاثیر غیرمعنینگرفت. هم

( گزارش شده 2011و همکاران ) Sarwarها توسط ای در برهازت اوره

آسپارتات ترانس آمیناز آنزیمی است که در بیوسنتز اوره نقش است. 

شود  های مختلف به اسید گلوتامیک میباعث تبدیل اسید آمینه دارد و

های مختلف به یون گلوتامیک ساخته شده در کبد توسط آنزیمو اسید

یا  ها دفع وطریق کلیه آمونیوم و در نهایت تبدیل به اوره شده یا از



  تولید شیر...های خونی و مقایسه اثرات جایگزینی کنجاله گوار با سویا بر فراسنجه                                     نسب و همکارانامیری

32 
 

شود ه از طریق دستگاه گوارش خون و بزاق به شکمبه وارد میدوبار

(Stojević  ،2005و همکاران) آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز برای .

 ارزیابی متابولیسم پروتئین در گاوهای شیری مورد استفاده قرار 

لیسم چنین افزایش کاتابوو با افزایش مصرف پروتئین و هم گیردمی

 (.Milinković ،2005شود )ها زیاد میپروتئین در بافت

( گزارش کردند که افزایش نسبت 1389مدرسی و همکاران )       

استات به پروپیونات در شکمبه از عوامل افزایش سطح کلسترول خون 

چنین مقدار ترین نسبت استات به پروپیونات و همباشد. بیشمی

رین نسبت استات به تکلسترول خون مربوط به تیمار شاهد و کم

طور مقدار کلسترول خون مربوط به تیمار حاوی پروپیونات و همین

خوانی کنجاله گوار بود بنابراین نتایج این آزمایش با گزارش فوق هم

درصد کنجاله کانوال،  8/4( از 2001و همکاران ) Delbecchiدارد. 

 درصد کنجاله 5/1درصد دانه کانوالی حفاظت نشده به اضافه  3/3

کانوال یا دانه کانوالی حفاظت شده با فرمالدهید در جیره استفاده 

کردند و گزارش کردند سطح کلسترول خون با مصرف جیره حاوی 

دانه کانوالی حفاظت شده نسبت به حفاظت نشده باالتر بود و کنجاله 

     داری بر انسولین، اری گلیسرید و کلسترول نداشت.کانوال اثر معنی

( گزارش شده است، 1390حقیق مهدوی )که در تطورهمان       

های پرواری مصرف کنجاله گوار در مقایسه با کنجاله سویا توسط بره

دار پروتئین کل خون شد که با نتایج تحقیق باعث کاهش غیرمعنی

( 1388حاضر موافق است. در همین رابطه محجوبی و همکاران )

رروی ای پایین موجب افزایش هدشکمبه pHپیشنهاد کردند که 

ها، انرژی و نیتروژن شود و بازدهی را که با آن میکروبانرژی می

دهد. یعنی وقتی کنند، کاهش میخوراک را به پروتئین تبدیل می

pH تر سنتز پروتئین میکروبی رود باعث بازدهی کمتر میشکمبه پایین

که سنتز پروتئین میکروبی کاهش یابد پروتئین شود و زمانیمی

رغم افزایش کنجاله یابد. در آزمایش حاضر علیهش میپالسما نیز کا

 شکمبه گاوهای مورد آزمایش تقریباا pHدرصد،  15ها به گوار جیره

های محجوبی و همکاران ثابت است، بنابراین نتایج این آزمایش با یافته

دار معنیاثر غیر (2006و همکاران ) Lohakare( مطابقت دارد. 1388)

پروتئین را در پروتئین کل سرم خون  های با سطوح مختلفجیره

 گاوهای دورگه گزارش نمودند. 

       Stojević ( 2005و همکاران ،)Milinković ( 2005و همکاران ،)

Filipejova  وKovacik (2009)  گزارش کردند آنزیم آسپارتات ترانس

آمیناز برای متابولیسم پروتئین در گاوهای شیری مورد استفاده قرار 

چنین افزایش کاتابولیسم یش مصرف پروتئین و همگیرد و با افزامی

ترانسفراز یک هورمون شود. آسپارتات آمینوزیاد می ها،بافت در پروتئین

کبدی است که در صورت زیان و صدمه با ایجاد مشکل در کبد در 

یابد. محصوالت هیدرولیز خون ظاهر شده و مقدار آن افزایش می

ها( سبب و مانند آن اهیوسیاناتها، ایزوتگلوکوزینوالت )تیوسیانات

بزرگ شدن غده تیروئید و خونریزی کبدی و درنتیجه ایجاد مشکل 

 شوند.در کبد و افزایش آسپارتات آمینو ترانسفراز می

       Rahman  وLeithon (1968 در آزمایشی که برای مقایسه )

کنستانتره  %15های سویا و گوار در جیره گاو شیری در سطح کنجاله

داری در میزان تولید شیر مشاهده دادند، هیچ تفاوت معنیانجام 

استفاده  داد نشان azvinianQ (2010) و Salehpour مطالعه نتایج نکردند.

از گوار در جیره گاوهای شیری سبب افزایش تولید شیر در  50%

ترین فاکتور که مهمگردد. با توجه به اینمی شاهدمقایسه با گروه 

شیر در اوایل شیردهی، مصرف ماده خشک است محدود کننده تولید 

رسد، نظر میهای کنترل مصرف خوراک بهاساس تئوریچنین برو هم

خورند و افزایش تولید نیاز خود خوراک می مورد تامین انرژی برای گاوها

 (. Butler ،1999و  Beamشیر سبب افزایش مصرف خوراک می شود )

چربی  %50 ( تقریباا1381مسگران و همکاران )طبق گزارش دانش

شیر از اسیدهای چرب فرار استات و بوتیرات تولید شده در شکمبه 

در تولید این اسیدها در شکمبه موجب تغییرات  نوسانات شود.سنتز می

که روند تولید این اسیدهای چرب جاییشوند. از آندر چربی شیر می

تغییرات جزئی تبع آن این فرار در شکمبه همراه با نوسانات جزئی و به

روی درصد چربی شیر نیز اثرگذار بوده است. بنابراین نتایج تحقیق 

خوانی دارد. در همین رابطه، یکی از حاضر با نتایج گزارش مذکور هم

های غذایی روی درصد پروتئین و درصد ها تعیین اثر جیرهشاخص

چربی، تعیین نسبت درصد پروتئین خام به درصد چربی شیر است 

( برای 1386بنادکی و همکاران )خص بنا به گزارش دهقانکه این شا

تعیین شده است و در محاسبات انجام شده،  89/0گاوهای هلشتاین 

و  89/0، 85/0، 88/0ترتیب به 4الی  1این شاخص برای تیمارهای 

 بود که با رقم مذکور )استاندارد( نزدیکی تنگاتنگی داشت. 90/0

Stockdale  (2007) جای کنجاله سویا کنجاله کانوال به %50 با افزودن

در جیره گاوهای شیری افزایش درصد چربی شیر را گزارش نمود. 

 50( نشان داد استفاده 2010) azvinianQ و Salehpourنتایج مطالعه 

درصد از گوار در جیره گاوهای شیری سبب افزایش چربی شیر در 

 گردد.می شاهدمقایسه با گروه 

       Sanchez و Claypool (1983)  در مقایسه کنجاله کانوال با کنجاله

چنین سویا و پنبه دانه تفاوتی در چربی شیر مشاهده نکردند. هم

Mazhari ( عدم تفاوت معنی2009و همکاران ) دار در درصد چربی

جای کنجاله سویا گزارش ورت استفاده از کنجاله کانوال بهشیر را در ص

 %25نشان داد با افزودن  (2000و همکاران ) Kokkonenکردند. اما 

جای کنجاله سویا تولید چربی شیر افزایش یافت، که کنجاله کانوال به

تر در مقایسه با کنجاله سویا است. ناشی از مقدار فیبر بیش احتماالا

دلیل باالتر بودن فیبر تواند بهافزایش درصد چربی شیر می
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مبه نسبت اسید تواند در شکهای حاوی کنجاله باشد که میدر جیره

پروپیونیک را افزایش دهد و از این طریق سبب افزایش استیک به اسید

 درصد چربی شیر گردد.

Leithon (1968 )و  Rahmanنتایج این تحقیق با نتایج مطالعه        

( نشان دادند که افزودن 1997و همکاران ) Mustafaمطابقت داشت. 

اهش میانگین درصد کنجاله کانوال نسبت به کنجاله سویا سبب ک 8/6

ها بیان کردند که مصرف پروتئین اضافی توسط نآپروتئین شیر شد، 

گاوهای شیرده باعث افزایش تولید شیر و پروتئین خواهد شد. یکی از 

پروپیونیک رابطه مثبتی دارد، تولید اسید شیر پروتئین سنتز با کهعواملی

ه تخمیر ای کباشد. بنابراین هر عامل تغذیهدر طی تخمیر شکمبه می

شکمبه و رشد میکروبی را تحت تاثیر قرار دهد بر میزان پروتئین شیر 

( گزارش 1996و همکاران ) Naserianرابطه  همین باشد. دراثرگذار می

پروپیونیک موجب قابلیت دسترسی اند که افزایش تولید اسیدکرده

تبع آن سنتز پروتئین و تولید پروتئین تر به اسیدهای آمینه و بهبیش

و همکاران  Mazhari(، 2000همکاران ) و Kokkonen است. شیر تربیش

( افزایش میانگین پروتئین شیر را در صورت مصرف کنجاله 2009)

های اصلی توازن انرژی کانوال گزارش کردند. تولید شیر که از مولفه

چنین در گاوهای شیرده است به کیفیت و کمیت پروتئین جیره و هم

چنین افزایش غلظت پروتئین است، هم غلظت انرژی جیره وابسته

شیر همگام با افزایش میزان پروتئین شیر ناشی از افزایش میزان 

 (.2002و همکاران،  Mattosپروتئین عبوری جیره است )

( 1386بنادکی و همکاران )(، دهقان1383نیکخواه و همکاران )       

، ( گزارش دادند که الکتوز شیر گاوها1389زاده و همکاران )و افضل

گیرد زیرا الکتوز شیر عامل تحت تاثیر جیره غذایی قرار نمی غالباا

باشد و هر افزایشی که تنظیم کننده فشار اسمزی در غده پستان می

 در ساخته شدن الکتوز شیر در غده پستانی رخ دهد ترشح آب را به

شود بدون این که دنبال دارد و در نتیجه بر حجم شیر افزوده می

سازهای تغییر نماید. گلوکز یکی از پیش محسوسی طورالکتوز به غلظت

باشد و غلظت آن بسیاری از فرایندهای متابولیکی در بدن حیوان می

که متوسط غلظت گلوکز طوریهشود بدر خون به شدت کنترل می

 40هفته اول پس از زایمان بین  4تا  3خون در گاوهای پرتولید در 

(. بنابراین Butler ،1999و  Beamگرم در دسی لیتر است )میلی 50تا 

تری فراهم کند، سازهای گلوکوژنیک کمها پیشاگر هم یکی از جیره

ترین افتد. مهمتغییر متابولسم برای حفظ هموستازی گلوکز اتفاق می

سازهای گلوکوژنیک، مصرف خوراک کننده فراهمی پیشعامل محدود

رها بر غلظت گلوکز تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت و بنابراین اثر تیما

دلیل تواند بهدار نبود و دلیل افزایش گلوکز در طول زمان میمعنی

Stockdale (2007 )افزایش مصرف خوراک و بهبود انرژی گاو باشد. 

درصد  50کاهش غلظت گلوکز سرم را در صورت افزودن 

کنجاله کانوال به جیره گزارش کرد. کاهش غلظت گلوکز پس از زایمان 

تقاضای غدد پستانی برای سنتز الکتوز منجر به افزایش و افزایش 

ها و افزایش روند گلوکونئوژنز و تبدیل اسیدهای کاتابولیسم پروتئین

( با 2000و همکاران ) Kokkonenشود. آمینه مازاد به گلوکز می

کنجاله کانوال افزایش الکتوز شیر را نسبت به کنجاله  %25افزودن 

( در آزمایشی که 1968) Leithonو  Rahmanسویا گزارش کردند. 

ر در جیره گاوهای شیری در سطح های سویا و گوابرای مقایسه کنجاله

داری در درصد کل مواد کنستانتره انجام دادند، هیچ تفاوت معنی 15%

زاده جامد شیر مشاهده نکردند. در رابطه با این دو پارامتر شیر افضل

اند که تجزیه و تحلیل درصدهای مواد نموده گزارش (1389) همکاران و

باشند. دار نمیمعنی جامد بدون چربی شیری و مواد جامد شیر معموالا

حاضر نیز در کل مواد جامد و مواد جامد منهای  در تحقیق کهجالب این

 داری مشاهده نشد.های معنیچربی شیر تفاوت

ای با توجه به عدم تفاوت اثر صفات مورد بررسی در بین تیماره       

دلیل شرایط آب و هوایی مناسب ایران برای چنین بهمختلف و هم

تر کنجاله گوار به کنجاله طور قیمت پایینکشت گیاه گوار و همین

رسد جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا نظر میسویا در بازار به

های مورد بررسی در این قابل انجام بوده و تاثیر نامطلوبی بر فراسنجه

ازای ایجاد ننمود. قابل ذکر است قیمت خرید کنجاله گوار به تحقیق

 هر کیلوگرم در زمان انجام این آزمایش نسبت به کنجاله سویا تقریباا 

 تر بود.درصد پایین 10
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