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   کانوال بر عملکرد تولید شیر و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی علوفهاثر سیالژ
  2، فریدون افتخار شاهرودی2، علیرضا هروی موسوی2، عباسعلی ناصریان1امیر باالخیال

   دانشگاه فردوسی مشهد   ارشدیکارشناسدانش آموخته . 1
  شگاه فردوسی مشهدئت علمی گروه علوم دامی دانیعضو ه. 2

  چکیده

 راس گاو هلشتاین شکم اول در 9 آزمایشی با استفاده از ، کانوال بر عملکرد گاوهای هلشتاین علوفهبه منظور تعیین اثرات سیالژ
به  روزه 18سه دوره آزمایشی  با  3×3 روز در قالب طرح مربع التین چرخشی 89 ± 10اوایل شیردهی با میانگین روزهای شیردهی

 درصد ماده خشک جیره های 10 و5، 0 کانوال در سه سطح  علوفه جایگزینی سیالژ ذرت با سیالژ،تیمارهای آزمایشی. ا در آمداجر
. )>p 05/0( شد پالسما T4 و T3 و غلظت ماده خشک مصرفی مقدار سبب کاهشجایگزینی  در این آزمایش . بود مخلوط"کامال

 قرار  جایگزینیتحت تاثیر آن مونیاکیآن ژت نیتروظ غل و  مایع شکمبهpH اندازه ،خام ترکیبات آن جز درصد پروتئین تولید شیر،
نتایج نشان داد که در شرایط . )>05/0p( غلظت گلوکز خون و نیتروژن اوره خون با افزایش سطح جایگزینی افزایش یافت. نگرفت

 گاوهای شیری تغذیهدر  اسب برای تولید دانه روغنیمی توان از علوفه مزرعه کانوالی نامنکمبود علوفه در کشور حداالمکان 
  . استفاده نمود
  T4 و T3 کانوال، گاو شیری، شیر، : کلیدی واژه های

   مقدمه
 سطح زیر کشت انواع گیاهان ه استتولید روغن نباتی موجب گردید جهت افزایش درصد خود کفائی کشور در اقدامات الزم

 سرمازدگی و آفت زدگی برای تولید دانه مناسب عواملی چون در اثرگاهی زراعت کانوال . )1( یابد افزایش روغنی بویژه کانوال
 ،با توجه به افزایش قیمت علوفه در کشور.  اقدام به حذف علوفه از مزرعه می کنندبه ناچاردر چنین شرایطی کشاورزان . نمی باشد

 سوالی است که توسط اغلب کشاورزان مطرح می ؟ یا نهفاده کرد استگاوهای شیری خوراک از علوفه کانوال در می توان آیا کهاین
بسته به شرایط آب و هوائی منطقه از  در بیشتر نقاط دنیا .کانوال گیاهی است روغنی که به گیاهان جنس براسیکا تعلق دارد .گردد

جایگزینی سیالژ به منظور بررسی اثرات  این آزمایش. )2(شودمی گیاهان جنس براسیکا به عنوان منبع علوفه در تغذیه دام استفاده 
  .انجام شد گاوهای شیرده در اوایل شیردهی پارامترهای شکمبه ای و خونی ترکیب شیر، ه کانوال بر تولید وسیالژ علوفذرت با 

  
   مواد و روش ها

در قالب طرح مربع وز، ر 89 ± 10 راس گاو هلشتاین شکم اوّل در اوایل شیردهی با میانگین روزهای شیردهی9 با آزمایشاین 
جایگزینی سیالژ ذرت با  از ندعبارت بودتیمارهای آزمایشی .  روزه به اجرا در آمد18ی  با سه دوره آزمایش3×3التین چرخشی 

، از  برای تهیه سیالژکانوال علوفه مورد نیاز . مخلوط"ده خشک جیره های کامال درصد ما10 و5، 0 کانوال در سه سطح  علوفهسیالژ
در طول  . متر مربع و برداشت آن در اوایل غالف بندی تهیه گردید4000 در زمینی به مساحت 308وال کانوال واریته هایبذر کاشت
ه نمونه برداری، در طول دور.  و سه نوبت شیردوشی شدندتغذیهروزانه در دو نوبت  و انفرادی نگهداری بصورت حیوانات آزمایش

 و ADF، ام و مدفوع بر اساس روش های استاندارد برای درصد ماده خشک، پروتئین خ، باقیمانده خوراکنمونه های خوراک
NDF کلیه .مورد آنالیز قرار گرفتندبرای اندازه گیری ترکیبات شیر نمونه های شیر دو روز پایانی دوره نمونه برداری . شدند آنالیز 
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 میانگین تیمارهای  مقایسهرد تجزیه قرار گرفتند و موGLM رویه تحت) SAS) 2001داده های آزمایش با نرم افزارآماری 
  . ون دانکن انجام شدآزمایشی توسط آزم

  
   و بحثنتایج

  دامها کانوال مقدار ماده خشک مصرفی علوفهجایگزینی سیالژ ذرت با سیالژ.  نشان داده شده است1نتایج این آزمایش در جدول 
  در نشخوارکنندگان مصرف اختیاری علوفهمهمترین عامل موثر بر NDF اظهار داشت) 3( ون سوست. >p) 05/0( دادکاهش را 

 در NDF 6/43%برای  ( برخوردار بودباالتری ADFو NDF کانوال در مقایسه با سیالژ ذرت از محتوای  علوفهسیالژ. می باشد
نظر می ه  ب. شدهاراک ترکیب خوADFو NDF محتوای افزایش سببجایگزینی لذا %) 38 در مقابل ADF 29%و  % 3/50مقابل 

 اختالف. گرددی حاوی سیالژ کانوال بر خوراکها شکمبه ایپرکنندگی، به اثر  ماده خشک مصرفی در اثر جایگزینیرسد کاهش
 میزان ماده اگرچه  در اثر جایگزینی.معنی دار نبود  بین تیمارهای آزمایشی)چربی% 4(شیر تصحیح شده   تولید شیر ویانگینم

با تحریک  خوراکها ADFو NDFمحتوایافزایش به نظر می رسد امّا  ،>p) 05/0( جزئی کاهش یافتخشک مصرفی بطور 
سبب به برای فعالیت میکروارگانیسم ها، بهبود شرایط شکم  وبدنبال آن مایع شکمبهpHافزایش فعالیت نشخوار در حیوانات و 

   .وتئین خام تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتجز پرب شیر  شیمیائیترکیب .شدحفظ تولید شیر در گروههای آزمایشی 
  

   گاوهای شیری هلشتاین در اوایل شیردهیشکمبه ای و خونی، متابولیتهای عملکرد تولید بر  اثر تیمارهای آزمایشی-1جدول
  سطح جایگزینی سیالژ ذرت با سیالژ کانوال

  )درصد ماده خشک جیره(
  

  پارامتر مورد نظر
  10  5  صفر

  
  خطای استاندارد

6/21  ماده خشک مصرفی  a 90/20 ab 38/20 b 344/0  
  425/0  04/36  64/35  48/36  تولید شیر 

  593/0  25/32  59/31  16/32  چربی  % 4تولید شیر تصحیح شده برای 
73/10  کل مواد جامد  77/10 81/10  091/0  
03/3  پروتئین خام a b87/2  00/3 a 044/0  
  083/0  29/3  24/3  21/3  چربی خام

  053/0  77/4  77/4  75/4  الکتوز
  08/0  51/8  47/8  52/8  مواد جامد فاقد چربی

pH 076/0  56/6  55/6  43/6   مایع شکمبه  
  mg/dl(   97/20  99/20  27/22  22/2(  مایع شکمبهنیتروژن آمونیاکی 

  mg/dl(  a55/52  ab88/53  b77/56  19/2(گلوکز  
mg/dl (  21/15(نیتروژن اوره خون  a 71/17 ab 79/19 b 41/1  

  T4 )micg/dl(  a76/5  a6/5  b96/4  23/0هورمون 
  T3 )ng/dl( a55/124  ab27/111  b44/99  4/9 هورمون

  ).>05/0p(در هر ردیف بین میانگین های با حروف متفاوت، اختالف معنی داری وجود دارد 
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. غلظت نیتروژن اوره خون افزایش می یابد،  RDP و یا RUP، با افزایش درصد مشابه از نظر درصد پروتئین خامی درجیره ها
 جیره RUPیا و  RDP ،بنابراین افزایش معنی دار غلظت نیتروژن اوره خون در اثر جایگزینی می تواند به افزایش محتوای پروتئین

نندگان در نشخوارک. >p) 05/0(ن افزایش یافت  میزان قند خو،با افزایش سطح جایگزینی .>p) 05/0( باشد مربوطهای غذائی
  کهدادگزارش ) 2(کاسیدا  ).3(باشددر شکمبه  پروپیوناتتولید  افزایش غلظت قند خون می تواند ناشی از افزایش یکی از علل

 در  باالئی از کربوهیدرات های محلولمیزان بخاطر داشتن ،گیاه تیفوناز جمله  گیاهان خانواده براسیکا مقادیری از تغذیه بره ها با
به نظر می رسد باال بودن غلظت کربوهیدرات های سریع .  گردیدب افزایش غلظت پروپیونات مایع شکمبهموجترکیب خود، 

 قند خون در دام های تغذیه شده "التخمیر در ترکیب علوفه کانوال می تواند عاملی بر افزایش غلظت پروپیونات مایع شکمبه و نهایتا
ا افزایش  ب. مورد بررسی قرار گیرد بیشتریب کربوهیدرات های محلول علوفه کانوال ترکبهتر استبا این حال . با سیالژ کانوال باشد

 گلوکوزینوالت ها یکی از ترکیبات ضد تغذیه ای در ترکیب ).>p 05/0( کاهش یافت خون T4و  T3سطح جایگزینی غلظت 
اگرچه در . ئیدی توسط غده تیروئید می شوندطرق مختلف مانع از سنتز هورمون های تیرو، ب)واریته قدیمی کانوال( کلزا دانه روغنی

غلظت این ترکیبات کاهش یافته است امّا عواملی چون سرمازدگی یا آفت زدگی سبب تحریک ) کانوال(واریته اصالح شده کلزا 
نوال  در صورت مصرف سیالژ کادامها پالسمای T4و  T3بنابراین بنظر می رسد علت افت غلظت .  می شوندآنهاگیاه برای سنتز 
  . همین مسئله باشد
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