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، رفتارهاي تغذیه اي، میزان مصرف خوراك، میزان تولید شیربر تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کنجاله گوار بجاي کنجاله سویا در جیره، 
 8گرفت. بدین منظور  مورد مطالعه قرار ساعت پس از خوراك دهی 3 تري گلیسیرید گلوکز، کلسترول، اوره و شامل فاکتورهاي خونی
به طور تصادفی در چهار گروه دو راسی قرار  انتخاب شدند و 43±3روز پس از زایمان با تولید شیر  55±10هلشتاین  راس گاو شیرده

و همه جیره ها نجاله گوار بجاي کنجاله سویا جایگزین شد درصد ک 12 و 8، 4، 0گرفتند. تیمارهاي آزمایشی شامل جیره هاي حاوي 
زمان استفاده از سطوح  در فوق اندازه گیري شده تمام فاکتورهايداراي پروتئین و انرژي یکسان بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که 

آن  12کنجاله گوار نسبت به سطح % 4میزان تولید شیر با مصرف % اما مختلف کنجاله گوار نسبت به یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند.
ماده خشک جیره بجاي کنجاله  8%رسد کنجاله گوار به میزان ه نظر می ) افزایش پیدا کرد. بنابراین ب5بطور غیر معنی داري (بیش از %
  شیر است.سویا داراي اثرات مثبت بر تولید 

اي رفتارهاي تغذیه - فاکتورهاي خونی - گاو شیري هلشتاین - کنجاله سویا - کنجاله گوارواژه هاي کلیدي:   

 مقدمه
اخیر تامین آن با مشکل مواجه شده بعلت پدیده خشکسالی در  سالهاي که باشد تامین خوراك آنها می ات دامی،از مشکالت اصلی تولید

گوار دماهاي باال و شرایط خشک را به  ).2( ستاستفاده از منابع جدید مواد خوراکی ایی از راههاي جبران کمبود مواد غذیکی  .است
شامل مساحت ایران  از 80). طبق گزارشات بیش از %3( نیمه خشک سازگاري یافته است خوبی تحمل کرده و با آب و هواي خشک و

محیط شور و قلیا است  ،یک گیاه مقاوم به خشکی Cyamopsis tetragonoloba گیاه گوار ).1( نیمه خشک می شود مناطق خشک و
کشت این گیاه به دلیل  .شده است سازگارتک ساقه که به شرایط زمینهاي شنی نیز  باشد. گوارمی یک ساله یلگوماز خانواده گیاهان  و

 غلظت باالي گاالکتامانان موجود در دانه آن می باشد که پس از استخراج این ماده صمغی، باقیمانده آن به عنوان کنجاله گوار شناخته شده
. )10(استآن براي مصرف دام مناسب درصد بود)  6/54(کنجاله مورد استفاده در این آزمایش تقریبا به علت درصد باالي پروتئین  و

م کنجاله گوار به ازاي هر راس کیلوگر 5/2گزارش شده است که در آزمایشی که بر روي گوساله هاي پرواري انجام شده است تغذیه 
 بیشتر ترشح سبب نشخوار فعالیت افزایش که دادند نشان )4( 1383 همکاران، و فروغی .)6ثیري بر میزان مصرف خوراك نداشته است(تا

 مقایسه براي که آزمایشی در نیز )9( 1968 الیتون و رحمان .شود می شکمبه مایع pH افزایش باعث نتیجه در که شود می بزاق
 شیر تولید میزان در داري¬معنی تفاوت هیچ دادند، انجام کنسانتره درصد 15 سطح در شیري گاو جیره در گوار و سویا هاي¬کنجاله

  نکردند مشاهده
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  مواد و روشها
روز پس  55 10±راس گاو شیري در اوایل دوره شیردهی  8بر روي  دانشگاه فردوسی مشهد واحد پرورش گاو شیري آزمایش در این

آزمایش در شوند. نتایج حاصل از این  . هر دو راس گاو بطور تصادفی در یک تیمار قرار داده میانجام شد 43±3از زایمان با تولید شیر 
روزه انجام شد، که هر دوره  21روز بود که در چهار دوره  84 گیرد. طول دوره آزمایش ار میقالب طرح چرخشی مورد تجزیه وتحلیل قر

میزان مصرف  شد. رکورد برداري در نظر گرفته  روز به منظور نمونه گیري و 7روز براي عادت پذیري به جیره هاي غذایی و  14آزمایشی 
پس از  ساعت 3ه دورهر  )21( پایانی خونگیري در روز بدست آمده است. دوره جمع آوريروز  6خوراك و شیر تولیدي از میانگین 

 NRCي گاوهاي آزمایشی بر اساس جداول . خونگیري از ورید گردن انجام شد. احتیاجات غذایی روزانه)7( خوراك دهی انجام شد
افزار نرم Mixedرویه ها با استفاده ازداده ،پس از انجام طرحآمده است.  1جزاء جیره هاي آزمایشی در جدول ا ) بر آورد شدند.2001(

SAS  نددشآنالیز باروش مقایسه میانگین توکی.  
  

هاي آزمایشی ترکیب جیره : 1- جدول  

(درصد) اجزاء خوراك 1% تیمار   2% تیمار   3% تیمار   4% تیمار    
 20 20 20 20 یونجه

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

 8 8 8 8 جو
 0 4 8 12 کنجاله سویا

5/6 8 کنجاله تخم پنبه  5 5/3  
 12 8 4 0 کنجاله گوار

5/5 سبوس  7 5/8  10 
8/1 پودر چربی  8/1  8/1  8/1  

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

  
  و بحث نتایج

بیشتر از سایر تیمارها بود اما این افزایش از  2متوسط افزایش مصرف خوراك و تولید شیر در طول دوره پرورش براي جیره هاي تیمار 
ت به یکدیگر تفاوت نسبها تیمار فاکتورهاي خونی شامل گلوکز، تري گلیسیرید، کلسترول، اوره بین متوسطلحاظ آماري معنی دار نبود. 
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(بر حسب دقیقه در روز) در طول شبانه روز ، استراحت و خوردنجویدنمدت زمان نشخوار، بودند. فاوتها غیر معنی دار اما این تداشتند 
 کنجاله سویا سطوح مختلف کنجاله گوار بجايمصرف  درهنگام نتایج بدست آمده طبق .غیر معنی دار بودبین تیمارهاي مختلف تفاوت 

وجه به اینکه شرایط اقلیمی ایران با کشت گیاه گوار تاحدود زیاد سازگار است، بنابراین کنجاله حاصل نشد و با تشیر تفاوتی در تولید 
 خوراك موثر فیزیکی الیافبا تغییر در  دادند گزارش) 11( همکاران و اسالتر گوار می تواند جایگزین مناسبی براي کنجاله سویا باشد

 می شکمبه pH افزایش باعث نهایت در که یابد می افزایش بافري مواد و بزاق ترشح نتیجه در و. کند تغییر می نشخوار و جویدن زمان
 در استفاده مورد گاوهاي خون اي اوره نیتروژن مقدار در آمده وجود به تغییرات با ارتباط . دردارد همخوانی ما نتایج با فوق گزارش. شود
 موجب پرواري هاي¬بره وسیله به گوار کنجاله مصرف که داد نشان محقق این. نمود اشاره) 5( مهدوي گزارش به توان¬می آزمایش، این

 که کردند پیشنهاد) 6( همکاران و محجوبی .دارد تقمواف حاضر تحقیق هاي¬یافته با که شود¬می خون کل پروتئین دار¬معنی غیر کاهش
pH تبدیل پروتئین به را خوراك نیتروژن و انرژي میکروبها، آن با که را بازدهی و شود می انرژي هدرروي افزایش موجب پایین اي شکمبه 
 تولید که زمانی و شود می میکروبی پروتئین تولید کمتر بازدهی باعث رود می تر پائین شکمبه pH وقتی یعنی. دهد می کاهش کنند، می

  .آمده است) 2(نتایج در جدول  یابد می کاهش نیز پالسما پروتئین یابد کاهش میکروبی پروتئین
 
 

: نتایج آزمایشات2- جدول  
P-Value   1تیمار  2تیمار  3تیمار  4تیمار  خطاي استاندارد   
  )کیلوگرم در روز(ماده خشک مصرفی   805/26  975/26  717/26  968/26  81/0 0.05<
  )کیلوگرم در روز(تولیدشیر  93/42  83/44  37/44  48/42  09/1 0.05<
  نشخوار (دقیقه در روز)  43/579  62/576  32/563  69/566  34  0.05<
  خوردن (دقیقه در روز)  81/319  62/315  9/296  63/306  2/17  0.05<
  جویدن (دقیقه در روز)  78/901  16/888  85/859  54/878  65/35  0.05<
  استراحت (دقیقه در روز)  22/538  84/551  15/580  46/561  56/35  0.05<
>0.05  36/0  37/6  38/6  48/6  4/6  pH شکمبه  

>0.05 39/3  78/83  68/74  78/84  905/84  
  گلوکز 

  میلی لیتر)100در گرم میلی(

>0.05  07/20  53/298  45/290  16/293  41/300  
  کلسترول 

  میلی لیتر)100در گرم میلی(

>0.05  21/2  70/44  23/44  20/48  67/48  
  اوره 

  میلی لیتر)100در گرم میلی(

  تري گلیسرید  17/7  69/5  78/7  46/7  34/1 0.05<
  میلی لیتر)100در گرم میلی(
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Effects of guar meal replacement with soybean meal in diets of early lactation Holstein cows on milk 
production, blood metabolites and feeding behavior 

Aminollah Vatandoust Abjahan,Fatollah Boldagi, Abbas Ali Naserian, Saeed Zerehdaran and Seyed Mohsen 
Hoseini 

Abstract 
In the research Effect of situation of different levels of the guar meal on extent of dry matter intake (DMI), milk 
yield and bloody factors include (glucose, triglyceride, cholesterol and urea) were investigated. Eight 
multiparous early lactating Holstein cows with day sing milk equal 55±10 and milk production equal 43 3 
kg/day were used in a 4×4 Latin square design to determine effects of different levels of guar meal on the 
performance of dairy cows. Treatments were including four levels of guar: T1) 0, T2) 4, T3) 8, T4) 12% of Dry 
matter (DM) that substitute to soy bean meal. Treatments effect on none by treatment were not significant 
(P>0/05). But Milk yield were increased for cows fed T2 and T3 compared to other treatments. It was concluded 
that substitution 4-8% of soy bean meal with guar meal had best effect on performance. 

Key Words: guar meal, Lactating Holstein cow, soybean meal, bloody factors. 


