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چکیده
مطالعه حاضر بهمنظور بررسی جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا بر فراسنجههای خونی و تولید شیر گاوهای شیری هلشتاین انجام
گردید .به منظور مقایسه کیفیت غذایی کنجاله گوار با کنجاله سویا در جیره گاوهای هلشتاین آزمایشی در دومرحله انجام گرفت .در مرحله اول
آزمایش ترکیب شیمیا یی این دو کنجاله مورد بررسی قرار گرفت .درصد پروتئین خام ،چربی خام و خاکستر کنجاله گوار نسبت به کنجاله سویا
کمتر بود ولی میزان  ADFو  NDFکنجاله سویا نسبت به کنجاله گوار بیشتر بود .در مرحله دوم آزمایش اثر کنجالهها بر میزان مصرف ماده
خشک ،متابولیت های خونی و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین مورد بررسی قرار گرفت .برای آزمایش مرحله دوم تعداد  8راس گاو
شیری تازه زای هلشتاین براساس تولید شیر  305روز دوره قبل ،شکم زایش (شکم دوم تا پنجم) و تاریخ زایش مورد انتظار انتخاب شده و بهصورت
تصادفی به دو گروه و چهار گاو در هر گروه تقسیم شدند .گاوهای انتخاب شده از روزهای  5تا  56پس از زایمان با دو خوراک حاوی انرژی و
پروتئین یکسان تغذیه شدند ،تیمار یک حاوی  15درصد کنجاله سویا (بدون استفاده از کنجاله گوار) و تیمار دو حاوی  15درصد کنجاله گوار
(بدون استفاده از کنجاله سویا) بود .براساس نتایج آزمایش تفاوت معنی داری بین گلوکز پالسمای گاوها مشاهده نگردید ( )p<0/05ولی
تفاوتهای جزیی بین تیمارها مشاهده گردید.گلوکز خون در تیمار  15درصد کنجاله گوار نسبت به تیمار دیگر افزایش یافت .اثر تیمارهای
آزمایشی باعث بروز اختالف معنیداری بین آنزیم آسپارتات ترانس آمیالز پالسما نگردید .البته تیمار  15درصد کنجاله گوار نسیت به تیمار شاهد
باعث افزایش عددی این آنزیم شد .آنالیز آماری دادهها بیانگر این بود که تیمار  15درصد کنجاله گوار دارای پایینترین درصد چربی شیر بود که
با سنتز پروتئین شیر رابطه مثبتی دارد .اما در میزان شیر تولیدی روزانه اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد .با توجه به نتایج
پژوهش حاضر کنجاله گوار میتواند جایگزین مناسبی برای بخش پروتئینی جیره باشد.
کلمات کلیدی :کنجاله گوار ،گاوشیری هلشتاین ،فراسنجههای خونی ،تولید شیر
* پست الکترونیکی نویسنده

مسئولkz63@hotmail.com :
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مقدمه
یکی از مشکالت و گرفتاریهای پرورشدهندگان دام و طیور در
کشورهای در حال توسعه کمبود مواد خوراکی و علوفه مورد نیاز برای
تغذیه این حیوانات میباشد .ساالنه مقادیر متنابهی غذای دام و طیور
از کشورهای خارجی خریداری و وارد کشور میشود .بنابراین بررسیهای
مربوط به استفاده بیشتر و بهتر از منابع غذایی موجود در کشور را
میطلبد (حسینپور .)1376 ،تولید شیر در گاوهای شیرده به عواملی
مانند توان ژنتیکی حیوان ،تغذیه و وضعیت سالمتی آنها بستگی دارد
(کریم و همکاران .)1385 ،در این میان ،تغذیه از اهمیت بیشتری
برخوردار است .علفها و سایر محصوالت علوفهای اساس هر جیره خوراکی
گاوهای شیرده را تشکیل میدهند .اما علوفهها به تنهایی برای گاوهای
شیرده پرتولید کافی نیستند و معموالا با خوراکهای غنی از پروتئین
و انرژی تکمیل میشوند .بیشترین هزینه قابل تغییر مربوط به تهیه
مواد متراکم خوراکی است .اکثر مکملهای مورد استفاده شامل فراوردههای
جنبی صنایع غذایی انسان هستند ،لذا داشتن اطالعات مناسب در
خصوص قابلیتها و محدودیتهای آنها قبل از تعیین جیرههای مناسب
مورد نیاز است (دانشمسگران و همکاران.)1381 ،
احتیاجات پروتئینی نشخوارکنندگان عمدتاا بهوسیله مخلوطی
از پروتئین میکروبی شکمبه و پروتئین عبوری مواد خوراکی تامین میشود
(محمدزاده و همکاران .)1386 ،حیوانات جوان و حیوانات با تولید شیر
باالتر احتیاجات بیشتری به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه دارند.
در جیره دامهای با تولید باال و در حال رشد معموالا از منابع با پروتئین
باال برای تامین اسیدهای آمینه ضروری فراوان استفاده میشود ،ضمناا
استفاده از منابع پروتئین حیوانی در تغذیه دامهای شیری بهلحاظ
گرانی و مشکالت گوارشی گوناگون ،زیاد مرسوم نمیباشد و بههمین
لحاظ استفاده از کنجاله دانههای روغنی در تغذیه گاوهای شیری و
پرواری بیشتر توصیه میشوند (محمدزاده و همکاران .)1386 ،کنجاله
سویا مرغوبترین مکمل پروتئینی گیاهی است ،بهطوریکه ارزش
پروتئین آن را  100فرض میکنند و سایر غذاهای پروتئینی گیاهی
را با آن مقایسه میکنند .مجموع مواد غذایی قابل هضم کنجاله سویا
 70-80درصد است .علیرغم باال بودن مقدار و کیفیت پروتئین،
کنجاله سویا از نظر اسیدآمینه سیستئین و متیونین کمبود دارد
(فرهومند .)1381 ،کنجاله آن یکی از بهترین منابع پروتئینی جهت
تغذیه حیوانات است ،اما غلظت اسیدهای آمینه سیستئین و متیونین
آن پایینتر از حد مطلوب میباشد .امروزه بهدلیل گران بودن کنجاله
سویا محققین بهدنبال جایگزینهای ارزان قیمتتری هستند که علیرغم
صرف هزینه پایینتر دارای پروتئین باالیی نیز باشد .یکی از این
ترکیبات گیاهی دارای پروتئین باال و ارزان قیمت کنجاله گوار است.
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گیاه گوار ( )Cyamopsis tetragonolobaیک گیاه مقاوم به خشکی،
محیط شور و قلیا است و از خانواده گیاهان لگومی یکساله میباشد.
گوار گیاهی است تک ساقه که به شرایط زمینهای شنی نیز سازگار
شده است (ذهبی1382 ،؛  Sijو همکاران .)2002 ،برای کشت این
گیاه در هر هکتار نیاز به  10الی  12کیلوگرم بذر است که بهطور
متوسط میزان برداشت از هر هکتار  5الی  6تن است ( Sharmaو
همکاران .)2011 ،اهمیت کشت این گیاه بیشتر به لحاظ غلظت
باالی گاالکتومانان موجود در دانه آن میباشد که پس از استخراج این
ماده صمغی ،باقیمانده آن بهعنوان کنجاله گوار شناخته شده و به
علت درصد باالی پروتئین آن برای مصرف دام مناسب است (Rahman
و  .)1986 ،Leithonچندین ارزش تغذیهای تعیین شده برای کنجاله
گوار شامل موارد زیر میباشند :تجزیه پذیری نیتروژن برای کنجاله
گوار  65-75درصد میباشد و این درصد توسط میزان حرارت تحت
تاثیر قرار میگیرد ،تجزیه پذیری نیتروژن برای وعده غذایی فرآوری
نشده  85درصد بود ( Lundو همکاران .)2008 ،کنجاله گوار میتواند
تا  %25جیره گاو را شامل شود .جیره غذایی فرآوری شده میتواند به
عنوان تنها جزء پروتئینی جیره گاو مورد استفاده قرار گیرد (،Göhl
.)1982کنجاله گوار فرآوری نشده تا سطوح  %25در جیره میتواند
توسط گاوها مصرف شود و کنجاله گوار فرآوری شده میتواند بهعنوان
تنها ترکیب پروتئینی جیره برای گاوها مصرف شود ( Salehpourو
 .)2011 ،Qazvinianهیوو و همکاران ( )2009اثرات کنجاله گوار را
بر روی عملکرد خوکهای جوان در حال رشد بررسی نمودند و نتایج
آنها نشان داد قرار دادن بیشتر از  6درصد کنجاله گوار اثر منفی در
عملکرد رشد نداشت و تهیه  12درصد گوار در خوراک خوک عملکرد
رشد را کاهش داد اما کیفیت گوشت تحت تاثیر قرار نگرفت.
در آزمایشی برای مقایسه کنجاله سویا و گوار در جیره گاو شیری
در سطح  %15کنستانتره انجام شد هیچ تفاوت معنیداری در میزان
چربی ،پروتئین و مواد جامد منهای چربی و کل مواد جامد شیر آن
مشاهده نگردید ( Rahmanو  .)1968 ،Leithonنتایج مطالعه Salehpour
و  )2010( Qazvinianنشان داد استفاده  50درصد از گوار در جیره
گاوهای شیری سبب افزایش تولید شیر و همچنین افزایش چربی شیر
در مقایسه با گروه شاهد میگردد.
استفاده از منابع جدید خوراکی که کشت آنها با شرایط آب و
هوایی ایران تطابق داشته باشد میتواند یکی از راههای موثر برای
کاهش مشکل کمبود مواد غذایی دام بهشمار آید .با توجه به اطالعات
محدود در زمینه ارزیابی کیفیت غذایی کنجاله گوار بهعنوان منبع
پروتئینی جدید در ایران برای تغذیه دام و طیور از یک سو و
محدودیتهای ناشی از کشت و تولید دانه سویا و بهتبع آن کمبود و
گرانی قیمت این ماده غذایی در بازار خوراک دام از سوی
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دیگر ،و همچنین توانایی بیشتر تولید کنجاله گوار نسبت به کنجاله
سویا با توجه به شرایط آب و هوایی در ایران ،ضرورت مطالعاتی که
در آن کنجاله گوار بهعنوان یک جایگزین مناسب برای کنجاله سویا
در تغذیه دام و طیور استفاده شود ،از اهداف این تحقیق میباشد.

مواد و روشها
در این آزمایش تعداد راس گاو شیری تازهزای هلشتاین براساس
تولید شیر  305روز دوره قبل ،شکم زایش (شکم دوم تا پنجم) و
تاریخ زایش مورد انتظار انتخاب شده و قبل از انجام زمایش گاوها از
نظر سالمتی بهخصوص وضعیت اسکور حرکتی ،بیماریهای متابولیکی،
بیماریهای تولیدمثلی و سایر بیماریهای عفونی مورد بررسی قرار
گرفتند .گاوهای استفاده شده در این آزمایش بهصورت تصادفی به دو
گروه تقسیم خواهند شد .گاوهای انتخاب شده از روزهای  5تا 56
پس از زایمان با دو خوراک حاوی انرژی و پروتئین یکسان تغذیه
میشوند ،تیمار یک حاوی  15درصد کنجاله سویا (بدون استفاده از
کنجاله گوار) و تیمار دو حاوی  15درصد کنجاله گوار (بدون استفاده
از کنجاله سویا) خواهند بود .هر یک از گاوها در جایگاه جداگانهای
در سالن سربسته قرار میگیرند .اجزای تیمارهای آزمایشی در جدول
 1نشان داده شده است.
8

جدول :اجزای تیمارهای آزمایشی(درصد ماده خشک جیره)
ترکیبات خوراک
یونجه
سیالژ ذرت
تخم پنبه
دانه ذرت
جو
کنجاله سویا
کنجاله تخم پنبه
کنجاله گوار
سبوس
پودر چربی
مکمل غذایی
نمک
آهک
مجموع

 % 0کنجاله گوار
20
15
8
20
8
12
8
0
5/5
1/8
1
0/5
0/2
100

 % 15کنجاله گوار
20
15
8
20
8
0
3
15
7/5
1/8
1
0/5
0/2
100

نمونهگیری خون جهت اندازهگیری متابولیتهای خونی حیوانات
مورد آزمایش  3ساعت بعد از خوراک دهی نوبت اول و در روز پنجم
دوره نمونهبرداری از سیاهرگ دمی انجام خواهد شد و نمونهها با دور
 3500و بهمدت  20دقیقه سانتریفیوژ میگردند .متابولیتهای خونی
مورد ارزیابی شامل :گلوکز ،تری گلیسرید ،کلسترول ،اوره ،پروتئین و
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آسپارتات آمینوترانسفراز ( )ASTبا استفاده از دستگاه اتوآنالیزر اندازهگیری

میشوند.
اگرچه مقدار تولید شیر در طول دوره آزمایش بهطور روزانه ثبت
میشد ولی برای بررسی اثر جیرههای آزمایشی روی مقدار تولید شیر
روزانه در هر دوره فقط از شیر تولیدی هفته نمونهگیری استفاده گردید.
بهعبارتی برای هر گاو فقط میانگین  7روز در نظر گرفته شد .در دو
روز آخر هر هفته نمونهگیری در هر دوره و باتوجه به مقدار شیر
تولیدی در وعدههای صبح ،ظهر و شب نمونههای گرفته شده باهم
مخلوط و نمونههای مخلوط شده مورد نظر به آزمایشگاه منتقل و
غلظت ترکیبات شیر شامل الکتوز ،چربی و پروتئین شیر در آزمایشگاه
اندازهگیری شد.
آزمایش بهصورت طرح کامأل تصادفی با  2تیمار و  4تکرار انجام
شد .مدل مورد استفاده در این مطالعه بهصورت زیر میباشد:
Yij=μ+Ti+eij

 =Yijمقدار هر صفت اندازهگیری شده
 =μمیانگین صفت اندازهگیری شده در جامعه مورد بررسی
 =Tiاثر  iاُمین جیره آزمایشی
 =eijاثر خطای تصادفی هر مشاهده
در پایان ،تجزیه و تحلیل دادههای بهدست آمده با استفاده از
رویه  GLMنرمافزار  SASو مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون
دانکن (معنیداری در سطح  0/05درصد) انجام شد.

نتایج
ترکیبات شیمیایی کنجاله گوار و کنجاله سویا :در جدول 2
ترکیبات شیمیایی کنجاله گوار و کنجاله سویا نشان داده شده است.
جدول  :2ترکیب شیمیایی کنجاله گوار و کنجاله سویا
درصد کنجاله سویا

ترکیب شیمیایی

درصد کنجاله گوار

ماده خشک

96/79

91/55

خاکستر

10/08

9/21

پروتئین خام

54/60

39

چربی خام

3/06

2/94

NDF

20/20

23/30

ADF

8/56

16/61

همانطورکه مالحظه میشود پروتئین خام کنجاله گوار نسبت
به کنجاله سویا بیشتر اما درصد  ADFکنجاله سویا نسبت به کنجاله
گوار بیشتر است .دیگر ترکیبات شیمیایی کنجاله سویا و کنجاله گوار
تقریباا نزدیک بههم هستند.
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جدول  :3متابولیتهای خونی برای تیمارهای آزمایشی

متابولیتهای خون :متابولیتهای خونی در تیمارهای مختلف

تیمار (درصد جایگزینی کنجاله گوار با سویا)

در جدول  3نشان داده شده است.
گلوکز خون :اندازهگیری گلوکز خون گاوهای مصرفکننده تیمارها
در این آزمایش ،اگرچه تفاوت معنیداری بین گلوکز پالسمای گاو
مشاهده نگردید ولی تفاوتهای جزیی بین این دو تیمار مشاهده
گردید .گلوکز خون در تیمار  15درصد کنجاله گوار نسبت به تیمار
دیگر افزایش یافت.
ازت اورهای :مقادیر ازت اورهای خون گاوهای مصرفکننده تیمارها
در جدول  3نشان داده شده است .با نگاهی به این یافتهها مالحظه
میشود که اختالف معنیداری بین این تیمارها مشاهده نمیشود ولی
مقایسه این مقادیر تفاوت جزیی در بین آنها مشاهده میشود.
کلسترول خون :در جدول  3یافتههای کلسترول خون گاوهای
شیری مورد آزمایش در این تحقیق نشان داده شده است .در تجزیه
و تحلیل یافتهها تفاوت معنیداری بین کلسترول پالسمای این تیمارها
مشاهده نشد ولی میزان نوسانات همچون دیگر فراسنجههای خونی
مانند گلوکز و ازت اورهای اگرچه تفاوت جزیی داشتند اما از ثبات بیشتری
بهرهمند بودند .برای مثال کلسترول خون تیمار شاهد  225/58میلیگرم
بر دسی لیتر بود حال آنکه مقادیر بهدست آمده برای تیمار  15درصد
کنجاله گوار  220/86میلیگرم بر دسیلیتر محاسبه گردید.
تریگلیسیرید خون :با اندازهگیری تریگلیسیرید خون گاوهای
مورد آزمایش تفاوت معنیداری در بین مقادیر بهدست آمده مشاهده
نگردید .ولی همانند سایر فراسنجههای خون محاسبه شده ،مختصر
تغییراتی در مقدار تریگلیسیرید برآوره شده مشاهده نگردید .بدین
ترتیب که تریگلیسیرید خون گاوهای تیمار شاهد  43/26میلیگرم
بر دسی لیتر حال آنکه مقادیر بهدست آمده برای تیمار شاهد 41/55
میلیگرم بر دسیلیتر برآورد گردید .بدینترتیب بیشترین میزان تری
گلیسیرید خون مربوط به تیمار شاهد و کمترین تریگلیسیرید خون
مربوط به تیمار  15درصد کنجاله گوار برآورد گردید.
پروتئین کل خون :یافتههای پروتئین کل خون گاوهای شیری
مورد آزمایش در این تحقیق در جدول  3نشان داده شده است .در
رابطه با یافتههای کل پروتئین خون گاوهای مصرف کننده تیمارهای
آزمایشی باعث بروز اختالف معنیداری بین کل پروتئین پالسما در
بین تیمارها نگردید .اما از نظر عددی تیمار شاهد نسبت به سایر
تیمارها باعث افزایش کل پروتئین پالسما شد.
آنزیم آسپارتات ترانس آمینازخون :اثر تیمارهای آزمایشی باعث
بروز اختالف معنیداری بین آنزیم آسپارتات ترانس آمیالز پالسما در
بین تیمارهای آزمایشی نگردید .البته تیمار  15درصد کنجاله گوار
نسیت به تیمار شاهد باعث افزایش عددی این آنزیم شد.
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متابولیت خونی
گلوکز(میلیگرم بر دسی لیتر)

ازت اورهای
کلسترول

(میلیگرم بر دسی لیتر)

(میلیگرم بر دسی لیتر)

تریگلیسیرید (میلیگرم بر دسی لیتر)

سطح

خطای

احتمال

معیار
2/25
1/86
15/17

0

15

73/25

75/62

0/45

25/13

22/75

0/06

225/58

220/86

0/52

43/26

41/55

0/72

2/36

کل پروتئین (گرم بر دسی لیتر)

8/77

8/66

0/82

0/23

آسپارتات ترانس آمیناز
()IU/I

43/66

45/63

0/42

2/89

میانگینهایی که با حروف نامشابه نشان داده شدهاند از لحاظ آماری تفاوت
معنیدار دارند (.)P>0/05

تولید شیر روزانه و ترکیبات آن
تولید شیر روزانه :در جدول  4تولید شیر روزانه و ترکیبات آن
نشان داده شده است .همانطوریکه مالحظه میشود در میزان شیر
تولیدی روزانه اختالف معنیداری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد.
چربی شیر :یافتههای در ارتباط با میزان درصد چربی شیر ،اختالف
معنیداری را بین شیرهای تولیدی در تیمارهای آزمایشی نشان نمیدهد.
ولی در هرحال تغییرات جزیی در بین تیمار  15درصد کنجاله گوار با
تیمار شاهد وجود دارد .بهطوریکه تیمار  15درصد کنجاله گوار درصد
چربی کمتری نسبت به تیمار شاهد داشت.
پروتئین شیر :نتایج بهدست آمده برای پروتئین شیر تیمارهای
آزمایشی این آزمایش در جدول  4نشان داده شده است .با توجه به
نوسانات خیلی جزیی که در تیمارها مشاهده میشود روند مشابهی با
تغییرات درصد چربی شیر نشان میدهد .بهطوریکه تیمار  15درصد
کنجاله گوار دارای پایینترین درصد چربی شیر بود که با سنتز پروتئین
شیر رابطه مثبتی دارد.
الکتوز شیر :اگرچه درصد الکتوز شیر از لحاظ آماری تحت تاثیر
تیمارها قرار نگرفت اختالف بین تیمارها خیلی جزئی بود.
مواد جامد بدون چربی شیر :درصد مواد جامد شیر منهای چربی
شیر و مواد جامد شیر در جدول 4نشان داده شده است .درصد مواد جامد
منهای چربی شیر در بین تیمارها اختالف معنیداری را نشان نداد.
درصد تداوم شیردهی و راندمان تولید شیر :با توجه به نتایج
به دست آمده درصد تداوم شیردهی و راندمان تولید شیر در بین
تیمارها اختالف معنیداری را نشان نداد.

سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1396

فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری

جدول :4تولید و ترکیبات شیر
تیمار (درصد جایگزینی کنجاله گوار با سویا)
0

15

سطح احتمال

خطای معیار

تولید و ترکیبات شیر
تولید شیر (کیلوگرم)

44/83

44/62

0/55

1/05

درصد چربی شیر

3/72

3/55

0/16

0/10

درصد پروتئین شیر

3/23

3/15

0/44

0/85

درصد الکتوز شیر

4/68

4/63

0/62

0/66

درصد مواد جامد بدون چربی شیر

8/57

8/44

0/82

0/13

درصد مواد جامد شیر

12/38

12/32

0/27

0/34

درصد تداوم شیردهی

1/06

0/95

0/62

0/05

راندمان تولید شیر

1/60

1/57

0/75

0/03

میانگینهایی که با حروف نامشابه نشان داده شدهاند از لحاظ آماری تفاوت معنیدار دارند ()P>0/05

بحث
منابع علمی متعددی ترکیب شیمیایی کنجالههای سویا و گوار
را مورد مقایسه قرار داده و نتایج متنوعی را گزارش نمودهاند .برای
مثال در آزمایش انجام شده توسط مهدوی ( )1390مقدار خاکستر،
پروتئین خام NDF ،و  ADFکنجاله گوار بهترتیب ،51/2 ،10/81
 19/26و  8/63درصد بیان شده است که تقریباا موافق نتایج تحقیق
حاضر است .در آزمایشات  in vitroکه توسط  Bhagwanو همکاران
( )1974انجام شد ،کنجاله گوار دارای  ADFبین  26/1تا  37/4درصد
و  NDFبین  31/2تا  44/4درصد میباشد که با نتایج این تحقیق
همخوانی ندارد .نتایج  Bhagwanو همکاران ( )1974میتواند ناشی
از شرایط نگهداری و روش فرآوری دانه باشد .در ارتباط با ترکیب
شیمیایی کنجاله سویا  Richardsonو همکاران ( )1981مقدار ماده
خشک کنجاله سویا را  92/5درصد و چربی خام را  2/67درصد
گزارش نمودند و همچنین در مطالعه دیگری که توسط Fathi-Nasri
و همکاران ( )2008انجام شد ،مقدار ماده خشک کنجاله سویا 92
درصد ،فیبر محلول در شوینده خنثی  22درصد و فیبر محلول در
شوینده اسیدی آن  15/5درصد برآورد گردید.
افزایش گلوکز خون تیمار  %15کنجاله گوار در مقایسه با گلوکز
خون تیمار دیگر گاوهای مورد آزمایش در این تحقیق را میتوان ناشی
از عوامل گوناگون از جمله افزایش درصد قابلیت هضم ماده خشک
مصرفی ،درصد قابلیت هضم دیواره سلولی ،درصد قابلیت هضم دیواره
سلولی منهای همیسلولز و درصد قابلیت هضم کربوهیدراتی غیرفیبری
دانست .در همین رابطه میتوان از یک عامل مهمتر یعنی اسیدپروپیونیک
که تنها اسید چرب فرار گلوگز ساز شکمبه میباشد و مقدار آن در
تیمار  %15کنجاله گوار نسبت به تیمار شاهد باالتر بود و با گزارش
تقیزاده ( )1389نیز موافقت دارد ،فرض کرد Lohakare .و همکاران

( )2006گزارش کردند که سطوح گلوکز خون در گاوهای دورگه تحت
تیمار با پروتئینهای مختلف تحت تاثیر قرار نمیگیرد.
در ارتباط با تغییرات بهوجود آمده در مقدار ارت اورهای خون
گاوهای مورد استفاده در این آزمایش میتوان به گزارش مهدوی
( )1390اشاره کرد .این محقق نشان داد که مصرف کنجاله گوار به
وسیله برههای پرواری موجب کاهش غیرمعنیدار پروتئین کل خون
میشود که با یافتههای تحقیق حاضر موافقت دارد .همچنین در رابطه
با نوسانات بهوجود آمده در مقدار ازت اورهای خون گاوها ،میتوان به
میزان شدت تجزیه پذیری پروتئینهای محتوی شکمبه گاوهای مورد
آزمایش نیز اشاره نمود و اضافه کرد که میزان ازت اورهای خون بهطور
طبیعی ناشی از اثرات باال یا پایین بودن روند تجزیهپذیری این
پروتئینها میباشد .بنابراین میتوان فرض نمود که با افزایش مقدار
کنجاله گوار تیمارهای آزمایشی به  ،%15تجزیه پذیری پروتئینهای
محتوی این تیمارها در شکمبه گاوهای مورد آزمایش کاهش یافته که
به تبع آن ازت اورهای خون گاوها نیز روند کاهشی پیدا کردهاند .در
همین رابطه  Sijو همکاران ( )1988و دانشمسگران و همکاران
( ) 1381گزارش کردند که با افزایش پروتئین غیرقابل تجزیه جیره،
ازت اورهای خون کاهش مییابد که با نتایج تحقیق فوق همخوانی
دارد .نتایج تحقیق  Daviesو همکاران ( )2007نشان داد که ازت
اورهای خون تحت تاثیر جیرههای حاوی سطوح پروتئین مختلف قرار
نگرفت .همچنین تاثیر غیرمعنیدار منابع پروتئینی مختلف در غلظت
ازت اورهای در برهها توسط  Sarwarو همکاران ( )2011گزارش شده
است .آسپارتات ترانس آمیناز آنزیمی است که در بیوسنتز اوره نقش
دارد و باعث تبدیل اسید آمینههای مختلف به اسید گلوتامیک میشود
و اسیدگلوتامیک ساخته شده در کبد توسط آنزیمهای مختلف به یون
آمونیوم و در نهایت تبدیل به اوره شده یا از طریق کلیهها دفع و یا
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امیرینسب و همکاران

مقایسه اثرات جایگزینی کنجاله گوار با سویا بر فراسنجههای خونی و تولید شیر...

دوباره از طریق دستگاه گوارش خون و بزاق به شکمبه وارد میشود
( Stojevićو همکاران .)2005 ،آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز برای
ارزیابی متابولیسم پروتئین در گاوهای شیری مورد استفاده قرار
میگیرد و با افزایش مصرف پروتئین و همچنین افزایش کاتابولیسم
پروتئین در بافتها زیاد میشود (.)2005 ،Milinković
مدرسی و همکاران ( )1389گزارش کردند که افزایش نسبت
استات به پروپیونات در شکمبه از عوامل افزایش سطح کلسترول خون
میباشد .بیشترین نسبت استات به پروپیونات و همچنین مقدار
کلسترول خون مربوط به تیمار شاهد و کمترین نسبت استات به
پروپیونات و همینطور مقدار کلسترول خون مربوط به تیمار حاوی
کنجاله گوار بود بنابراین نتایج این آزمایش با گزارش فوق همخوانی
دارد Delbecchi .و همکاران ( )2001از  4/8درصد کنجاله کانوال،
 3/3درصد دانه کانوالی حفاظت نشده به اضافه  1/5درصد کنجاله
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
کانوال اثر معنیداری بر انسولین ،اری گلیسرید و کلسترول نداشت.
همانطورکه در تحقیق مهدوی ( )1390گزارش شده است،
مصرف کنجاله گوار در مقایسه با کنجاله سویا توسط برههای پرواری
باعث کاهش غیرمعنیدار پروتئین کل خون شد که با نتایج تحقیق
حاضر موافق است .در همین رابطه محجوبی و همکاران ()1388
پیشنهاد کردند که  pHشکمبهای پایین موجب افزایش هدرروی
انرژی میشود و بازدهی را که با آن میکروبها ،انرژی و نیتروژن
خوراک را به پروتئین تبدیل میکنند ،کاهش میدهد .یعنی وقتی
 pHشکمبه پایینتر میرود باعث بازدهی کمتر سنتز پروتئین میکروبی
میشود و زمانیکه سنتز پروتئین میکروبی کاهش یابد پروتئین
پالسما نیز کاهش مییابد .در آزمایش حاضر علیرغم افزایش کنجاله
گوار جیرهها به  15درصد pH ،شکمبه گاوهای مورد آزمایش تقریباا
ثابت است ،بنابراین نتایج این آزمایش با یافتههای محجوبی و همکاران
( )1388مطابقت دارد Lohakare .و همکاران ( )2006اثر غیرمعنیدار
جیرههای با سطوح مختلف پروتئین را در پروتئین کل سرم خون
گاوهای دورگه گزارش نمودند.
 Stojevićو همکاران ( Milinković ،)2005و همکاران (،)2005
 Filipejovaو  )2009( Kovacikگزارش کردند آنزیم آسپارتات ترانس
آمیناز برای متابولیسم پروتئین در گاوهای شیری مورد استفاده قرار
میگیرد و با افزایش مصرف پروتئین و همچنین افزایش کاتابولیسم
پروتئین در بافتها ،زیاد میشود .آسپارتات آمینوترانسفراز یک هورمون
کبدی است که در صورت زیان و صدمه با ایجاد مشکل در کبد در
خون ظاهر شده و مقدار آن افزایش مییابد .محصوالت هیدرولیز
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گلوکوزینوالت (تیوسیاناتها ،ایزوتیوسیاناتها و مانند آنها) سبب
بزرگ شدن غده تیروئید و خونریزی کبدی و درنتیجه ایجاد مشکل
در کبد و افزایش آسپارتات آمینو ترانسفراز میشوند.
 Rahmanو  )1968( Leithonدر آزمایشی که برای مقایسه
کنجالههای سویا و گوار در جیره گاو شیری در سطح  %15کنستانتره
انجام دادند ،هیچ تفاوت معنیداری در میزان تولید شیر مشاهده
نکردند .نتایج مطالعه  Salehpourو  )2010( Qazvinianنشان داد استفاده
 %50از گوار در جیره گاوهای شیری سبب افزایش تولید شیر در
مقایسه با گروه شاهد میگردد .با توجه به اینکه مهمترین فاکتور
محدود کننده تولید شیر در اوایل شیردهی ،مصرف ماده خشک است
و همچنین براساس تئوریهای کنترل مصرف خوراک بهنظر میرسد،
گاوها برای تامین انرژی مورد نیاز خود خوراک میخورند و افزایش تولید
شیر سبب افزایش مصرف خوراک می شود ( Beamو .)1999 ،Butler
طبق گزارش دانشمسگران و همکاران ( )1381تقریباا  %50چربی
شیر از اسیدهای چرب فرار استات و بوتیرات تولید شده در شکمبه
سنتز میشود .نوسانات در تولید این اسیدها در شکمبه موجب تغییرات
در چربی شیر میشوند .از آنجاییکه روند تولید این اسیدهای چرب
فرار در شکمبه همراه با نوسانات جزئی و بهتبع آن این تغییرات جزئی
روی درصد چربی شیر نیز اثرگذار بوده است .بنابراین نتایج تحقیق
حاضر با نتایج گزارش مذکور همخوانی دارد .در همین رابطه ،یکی از
شاخصها تعیین اثر جیرههای غذایی روی درصد پروتئین و درصد
چربی ،تعیین نسبت درصد پروتئین خام به درصد چربی شیر است
که این شاخص بنا به گزارش دهقانبنادکی و همکاران ( )1386برای
گاوهای هلشتاین  0/89تعیین شده است و در محاسبات انجام شده،
این شاخص برای تیمارهای  1الی  4بهترتیب  0/89 ،0/85 ،0/88و
 0/90بود که با رقم مذکور (استاندارد) نزدیکی تنگاتنگی داشت.
 )2007( Stockdaleبا افزودن  %50کنجاله کانوال بهجای کنجاله سویا
در جیره گاوهای شیری افزایش درصد چربی شیر را گزارش نمود.
نتایج مطالعه  Salehpourو  )2010( Qazvinianنشان داد استفاده 50
درصد از گوار در جیره گاوهای شیری سبب افزایش چربی شیر در
مقایسه با گروه شاهد میگردد.
 Sanchezو  )1983( Claypoolدر مقایسه کنجاله کانوال با کنجاله
سویا و پنبه دانه تفاوتی در چربی شیر مشاهده نکردند .همچنین
 Mazhariو همکاران ( )2009عدم تفاوت معنیدار در درصد چربی
شیر را در صورت استفاده از کنجاله کانوال بهجای کنجاله سویا گزارش
کردند .اما  Kokkonenو همکاران ( )2000نشان داد با افزودن %25
کنجاله کانوال بهجای کنجاله سویا تولید چربی شیر افزایش یافت ،که
احتماالا ناشی از مقدار فیبر بیشتر در مقایسه با کنجاله سویا است.
افزایش درصد چربی شیر میتواند بهدلیل باالتر بودن فیبر
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در جیرههای حاوی کنجاله باشد که میتواند در شکمبه نسبت اسید
استیک به اسیدپروپیونیک را افزایش دهد و از این طریق سبب افزایش
درصد چربی شیر گردد.
نتایج این تحقیق با نتایج مطالعه  Rahmanو )1968( Leithon
مطابقت داشت Mustafa .و همکاران ( )1997نشان دادند که افزودن
 6/8درصد کنجاله کانوال نسبت به کنجاله سویا سبب کاهش میانگین
پروتئین شیر شد ،آنها بیان کردند که مصرف پروتئین اضافی توسط
گاوهای شیرده باعث افزایش تولید شیر و پروتئین خواهد شد .یکی از
عواملیکه با سنتز پروتئین شیر رابطه مثبتی دارد ،تولید اسیدپروپیونیک
در طی تخمیر شکمبه میباشد .بنابراین هر عامل تغذیهای که تخمیر
شکمبه و رشد میکروبی را تحت تاثیر قرار دهد بر میزان پروتئین شیر
اثرگذار میباشد .در همین رابطه  Naserianو همکاران ( )1996گزارش
کردهاند که افزایش تولید اسیدپروپیونیک موجب قابلیت دسترسی
بیشتر به اسیدهای آمینه و بهتبع آن سنتز پروتئین و تولید پروتئین
بیشتر شیر است Kokkonen .و همکاران ( Mazhari ،)2000و همکاران
( )2009افزایش میانگین پروتئین شیر را در صورت مصرف کنجاله
کانوال گزارش کردند .تولید شیر که از مولفههای اصلی توازن انرژی
در گاوهای شیرده است به کیفیت و کمیت پروتئین جیره و همچنین
غلظت انرژی جیره وابسته است ،همچنین افزایش غلظت پروتئین
شیر همگام با افزایش میزان پروتئین شیر ناشی از افزایش میزان
پروتئین عبوری جیره است ( Mattosو همکاران.)2002 ،
نیکخواه و همکاران ( ،)1383دهقانبنادکی و همکاران ()1386
و افضلزاده و همکاران ( )1389گزارش دادند که الکتوز شیر گاوها،
غالباا تحت تاثیر جیره غذایی قرار نمیگیرد زیرا الکتوز شیر عامل
تنظیم کننده فشار اسمزی در غده پستان میباشد و هر افزایشی که
در ساخته شدن الکتوز شیر در غده پستانی رخ دهد ترشح آب را به
دنبال دارد و در نتیجه بر حجم شیر افزوده میشود بدون این که
غلظت الکتوز بهطور محسوسی تغییر نماید .گلوکز یکی از پیشسازهای
بسیاری از فرایندهای متابولیکی در بدن حیوان میباشد و غلظت آن
در خون به شدت کنترل میشود بهطوریکه متوسط غلظت گلوکز
خون در گاوهای پرتولید در  3تا  4هفته اول پس از زایمان بین 40
تا  50میلیگرم در دسی لیتر است ( Beamو  .)1999 ،Butlerبنابراین
اگر هم یکی از جیرهها پیشسازهای گلوکوژنیک کمتری فراهم کند،
تغییر متابولسم برای حفظ هموستازی گلوکز اتفاق میافتد .مهمترین
عامل محدودکننده فراهمی پیشسازهای گلوکوژنیک ،مصرف خوراک
تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت و بنابراین اثر تیمارها بر غلظت گلوکز
معنیدار نبود و دلیل افزایش گلوکز در طول زمان میتواند بهدلیل
افزایش مصرف خوراک و بهبود انرژی گاو باشد)2007( Stockdale .
کاهش غلظت گلوکز سرم را در صورت افزودن  50درصد
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کنجاله کانوال به جیره گزارش کرد .کاهش غلظت گلوکز پس از زایمان
و افزایش تقاضای غدد پستانی برای سنتز الکتوز منجر به افزایش
کاتابولیسم پروتئینها و افزایش روند گلوکونئوژنز و تبدیل اسیدهای
آمینه مازاد به گلوکز میشود Kokkonen .و همکاران ( )2000با
افزودن  %25کنجاله کانوال افزایش الکتوز شیر را نسبت به کنجاله
سویا گزارش کردند Rahman .و  )1968( Leithonدر آزمایشی که
برای مقایسه کنجالههای سویا و گوار در جیره گاوهای شیری در سطح
 %15کنستانتره انجام دادند ،هیچ تفاوت معنیداری در درصد کل مواد
جامد شیر مشاهده نکردند .در رابطه با این دو پارامتر شیر افضلزاده
و همکاران ( )1389گزارش نمودهاند که تجزیه و تحلیل درصدهای مواد
جامد بدون چربی شیری و مواد جامد شیر معموالا معنیدار نمیباشند.
جالب اینکه در تحقیق حاضر نیز در کل مواد جامد و مواد جامد منهای
چربی شیر تفاوتهای معنیداری مشاهده نشد.
با توجه به عدم تفاوت اثر صفات مورد بررسی در بین تیمارهای
مختلف و همچنین بهدلیل شرایط آب و هوایی مناسب ایران برای
کشت گیاه گوار و همینطور قیمت پایینتر کنجاله گوار به کنجاله
سویا در بازار بهنظر میرسد جایگزینی کنجاله گوار با کنجاله سویا
قابل انجام بوده و تاثیر نامطلوبی بر فراسنجههای مورد بررسی در این
تحقیق ایجاد ننمود .قابل ذکر است قیمت خرید کنجاله گوار بهازای
هر کیلوگرم در زمان انجام این آزمایش نسبت به کنجاله سویا تقریباا
 10درصد پایینتر بود.
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