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  چکیده
 ماده مصرف بر آن تاثیر وکنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار  جایگزینی مختلف سطوح اثرات بررسی جهت حاضر مطالعه 

روز پس  60 10±راس گاو شیري هلشتاین با روزهاي شیردهی  9 در این مطالعه بود. شیري گاوهاي شیر ترکیب و تولید خشک،
قرار گرفتند. در تیمارهاي  کیلوگرم انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه سه راسی 40 5از زایمان با تولید شیر 

آزمایشی کنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجاله گوار جایگزین شدند و همه جیره ها داراي پروتئین و انرژي یکسان بودند. نتایج این 
که  )>0/05( آمونیاکی شکمبه شدند ت به کنجاله سویا باعث افزایش نیتروژنمطالعه نشان داد که مصرف کنجاله گوار و کلزا نسب

هاي مختلف نسبت به  ولی بقیه  فاکتورهاي اندازه گیري شده فوق در زمان استفاده از کنجاله درصد بود 12این افزایش بیش از 
و همین طور تولید  تیمار کنجاله گوار افزایش عددي نشان داد،داشتند.اما میزان مصرف خوراك در غیر معنی دار یکدیگر تفاوت 

شیر به لحاظ عددي با مصرف کنجاله سویا نسبت به کنجاله گوار و کنجاله گوار نسبت به کنجاله کلزا افزایش پیدا کرد. همچنین 
شکمبه نیز تحت تاثیر تیمارهاي مختلف  pHالکتوز) و  درصد و چربی درصد پروتئین، ترکیبات شیر (درصد که داد نشان نتایج

 مضر اثرات بدون را گوار و کلزا کنجاله شیرده گاوهاي جیره در توان می که داد نشان آزمایش این کلی نتایج طور به قرار نگرفتند.
  .نمود سویا کنجاله هر سطحی جایگزین در تولیدي هاي فراسنجه بر روي

  گاو شیرده هلشتاین -کنجاله کلزا  -کنجاله سویا -کنجاله گوارواژه هاي کلیدي: 
  مقدمه
طیور برخوردار هستند اما از آنجائیکه  و دام پرورش در خاصی اهمیت از  ي پروتئینی با منشأ گیاهی از قبیل کنجاله سویاها مکمل

قیمت کنجاله سویا در بازار جهانی در حال حاضر روزبه روز درحال افزایش می باشد، بررسی امکان استفاده ازکنجاله سایر دانه 
افزایش تقاضاي دانه هاي روغنی از یک سو و  .ی رسدم نظر به ضروري و الزم سویا کنجاله با جایگزینی براي  هاي روغنی

محدودیت تولید این محصول در اثر محدودیت هاي منابع آبی ،زمین،هزینه هاي رو به رشد انرژي و حاصلخیز کننده ها و بروز 
گوار یا لوبیاي  .)4( میت باالیی برخوردار کرده استز اها  را  خشکسالی از سوي دیگر، توجه به تولید سایر دانه هاي روغنی

کنجاله گوار با توجه به  ).2( ، گیاهی یک ساله، متعلق به خانواده لگومینه استcyamposis tetragonolobaخوشه اي 
یک کنجاله ارزان و با صرفه است که حاصل از بقایاي دانه گوار  بود) 6/54(کنجاله مورد آزمایش تقریبا حاوي  پروتئین باالي آن

). گوار دماهاي باال و شرایط خشک را به خوبی تحمل کرده و با آب و 4گوار (گاالکتا مانان) است( (صمغ) پس از جدا کردن گام
امل مناطق خشک ونیمه مساحت ایران را ش از 80). طبق گزارشات بیش از %2هواي خشک ونیمه خشک سازگاري یافته است(

کیلوگرم  5/2گزارش شده است که در آزمایشی که بر روي گوساله هاي پرواري انجام شده است تغذیه  ).1خشک می شود(
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 15). در آزمایشی دیگر تغذیه کنجاله گوار تا %3کنجاله گوار به ازاي هر راس تاثیري بر میزان مصرف خوراك نداشته است(
). آزمایشات محدودي در رابطه با کاربرد این مکمل 6ن پروتئین و کل مواد جامد شیر نگذاشته است(کنسانتره تاثیري بر میزا

کنجاله کلزا در ارقام جدید از نظر کیفی نزدیک به کنجاله سویا است و اگرجه از  ).6پروتئینی در تغذیه گاوهاي شیرده وجود دارد(
لحاظ پروفیل اسیدآمینه بسیار شبیه به آن است در نتیجه می تواند به عنوان یک  نظر مقدار پروتئین کمتر از کنجاله سویا است اما از

 گاوهاي خوراك در پروتئینی منبع یک عنوان به تواند می کلزا کنجاله .)4( جایگزین مناسب در تغذیه دام و طیور استفاده شود
هدف از انجام این آزمایش ). 5( باشد داشته شیر ترکیبات و تولید خوراك، مصرف بر سوء اثرات بدون اینکه شود استفاده شیرده

  . اثر جایگزینی کنجاله گوار بجاي کنجاله سویا در تغذیه گاوهاي شیرده هلشتاین بود.بررسی 
  مواد و روشها

 شیرراس گاو شیري در اوایل دوره شیردهی با روزهاي تولید  9این آزمایش در یک واحد پرورش گاو شیري بر روي          
شوند.  هر سه راس گاو بطور تصادفی در یک تیمار قرار داده میانتخاب شدند.  40 	±5روز پس از زایمان با تولید شیر  60 ±10

کنجاله گوار)  12(% 3کنجاله کانوال)، تیمار  12(% 2کنجاله سویا)، تیمار 12(شاهد % 1تیمارهاي آزمایشی به ترتیب شامل تیمار 
روز براي عادت پذیري به  14روزه انجام شد، که هر دوره آزمایشی  21روز بود که در سه دوره  63ش بودند. طول دوره آزمای

روز دوره  6شد. میزان مصرف خوراك و شیر تولیدي از میانگین  روز بمنظور نمونه برداري در نظر گرفته  7جیره هاي غذایی و 
از دوره جمع آوري در نظر گرفته شد و میزان  6و  5الیز شده روز جمع آوري بدست آمده است. ترکیبات شیر از میانگین شیر آن

pH ي ساعت بعداز خوراك دهی نوبت اول در روز ششم دوره نمونه برداري انجام شد. احتیاجات غذایی روزانه 5/3 شکمبه
پس از  .آمده است) 1) بر آورد شدند. اجزاء جیره هاي آزمایشی در جدول (NRC )2001گاوهاي آزمایشی بر اساس جداول 

  .نددشآنالیز باروش مقایسه میانگین توکی  SASافزار نرم Mixedرویه ها با استفاده ازداده ،انجام طرح
  

: ترکیب اجزاي خوراکی تیمارها 1جدول   
  3% تیمار   2% تیمار   1% تیمار   اجزاء خوراك

  20  20  20  یونجه
  15  15  15  سیالژ ذرت

  8  8  8  تخم پنبه
  18  18  18  دانه ذرت

  10  10  10  جو
  0  0  12  کنجاله کلزا
  0  12  0  کنجاله سویا

  5  7  9  کنجاله تخم پنبه
  12  0  0  کنجاله گوار

  5/8  5/6  5/4  سبوس
  8/1  8/1  8/1  پودر چربی
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  1  1  1  مکمل غذایی
  5/0  5/0  5/0  نمک 
  2/0  2/0  2/0  آهک

  
  نتایج و بحث

 در خشک ماده مصرف) 6( همکارانش حسینی ودر مطالعه  دار نبود. معنیمیانگین مصرف خوراك براي تیمارهاي مختلف  تفاوت
میزان تولید شیر در طول دوره  .بود مشابه کلزا کنجاله درصد 16و  سویا کنجاله درصد 14 حاوي جیره با شده تغذیه بین گاوهاي

ود. چربی، پروتئین و غیر معنی دار بماري بیشتر از سایر تیمارها بود اما این افزایش از لحاظ آ 1پرورش براي جیره هاي تیمار 
 pH) است. 8الیتون( داري را نشان ندادند و این نتایج مشابه با نتایج رحمان و الکتوز شیر در تیمارهاي مختلف با هم تفاوت معنی

با مصرف کنجاله گوار شکمبه نیز در تیمار حاوي کنجاله گوار نسبت به تیمارهاي دیگر باالتر بود ولی این تفاوت معنی دار نبود. 
) RDPآمونیاکی در شکمبه شد. با توجه به اینکه پروتئین قابل تجزیه در شکمبه ( نیتروژنو کلزا باعث افزایش معنی دار در تولید 

). از آنجایی که با 4( شود آمونیاکی شکمبه می نیتروژنهاي گوار و کلزا نسبت به سویا بیشتر است باعث افزایش  در کنجاله
هاي تولید مشاهده نشد و همین طور با توجه به این  جایگزین کردن کنجاله گوار بجاي کنجاله سویا اثرات مضر بر روي فراسنجه

هاي تولید شد بنابراین بنظر می رسد  توان باعث کاهش هزینه که شرایط کشت گیاه گوار در ایران وجود دارد از این طریق می
  آمده است). 2ناسبی براي مواد غذایی وارداتی باشد (نتایج آزمایشات در جدول کنجاله گوار می تواند جایگزین م

  
  

  : نتایج تیمارهاي آزمایشی2جدول 
خطاي 
  استاندارد

     1تیمار   2تیمار  3تیمار

00/1  96/26  72/26  80/26  
ماده خشک مصرفی 

  )کیلوگرم در روز(
   )کیلوگرم در روزتولیدشیر(  83/42  93/44  37/43  09/1
  %چربی شیر  50/3  38/3  41/3  14/0
  %پروتئین شیر  08/3  24/3  18/3  11/0
10/0  40/6  35/6  27/6  pH شکمبه  

89/0  b32/16  a12/14  b12/16  
نیتروژن آمونیاکی *

 گرم بر دسی لیتر) (میلیشکمبه

          
  *اعداد با حروف غیر مشابه تفاوت معنی دار با یکدیگر دارند
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Effects of soybean meal replacement with guar meal and canola meal in diets 
of early lactation Holstein cows on milk production  

Aminollah Vatandoust Abjahan, Abbas Ali Naserian, and Seyed Mohsen Hoseini and Majid 
mahdavi 

Abstract 
The aim of in this study was effect of replacement soybean meal to canola meal and guar meal and its 
effect in dry matter intake, milk production and composition of Holstein cows with 60 ±10 days of 
lactation and 40 ±5 kg milk production were studied. Here of 9 Holstein cows were selected randomly 
multiparous (n=3) early lactating Holstein cows were used in a 3×3 Latin square design to determine 
effects of replacement soybean meal to canola meal and guar meal on the performance of dairy cows.  All 
diets had identical protein and energy. The results showed there is no significant difference between 
experimental treatments in terms of dry matter intake (Kg) (p>0.05). Treatments did not cause significant 
differences on ruminal pH (p>0.05), but treatments 2 and 3 in comparison to 1 significantly increase the 
amount of ammonia-N produced in the rumen (p<0.05). The effect of studied treatments on milk 
production and composition were not significant (p>0.05). 
Keywords: guar meal, Lactating Holstein cow, soybean meal, canola meal. 

 


