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 چکیده  

 مهاده  مصهر   بهر  آن تهاثیر  وکنجاله سویا با کنجاله کلزا و کنجالهه گهوار    جایگزینی مختلف سطوح اثرات بررسی جهت حاضر مطالعه

 76راس گاو شیری هلشتاین با روزهای شهیردهی   9در این مطالعه از  بود. شیری گاوهای ای خونیشیر و متابولیته تولید خشك،

کیلوگرم انتخاب شدند و به طور تصادفی در سه گروه سه راسهی رهرار گرفتنهد. در تیمارههای      56۴روز پس از زایمان با تولید شیر 

لزا و کنجاله گوار جایگزین شدند و همه جیره ها دارای پروتئین و انرژی یکسهان بودنهد. نتهایی ایهن     آزمایشی کنجاله سویا با کنجاله ک

ههای مختلهف نسهبت بهه یکهدیگر تفهاوت معنهی دار        مطالعه نشان داد که فاکتورهای اندازه گیری شده فوق در زمان استفاده از کنجاله

افزایش عددی را نشان داد و همین طور تولید شیر به لحاظ عددی با مصهر   نداشتند. اما میزان مصر  خوراک در تیمار کنجاله گوار 

ها افزایش پیدا کرد. گلوکز، کلسترول و اوره خون در زمان استفاده از کنجاله کلهزا نسهبت بهه سهایر     کنجاله سویا نسبت به دیگر کنجاله

ارتات ترانس آمیناز در زمهان اسهتفاده از کنجالهه گهوار و که       داری را نشان داد اما تری گلیسرید و آنزیم آسپتیمارها افزایش غیر معنی

 آزمهایش  ایهن  کلی نتهایی  طور پروتئین خون در زمان استفاده از کنجاله سویا افزایش عددی را نسبت به سایر تیمارها را نشان دادند. به

و متابولیتهای خونی  تولیدی هایفراسنجه روی بر مضر اثرات بدون را گوار و کلزا کنجاله شیرده گاوهای درجیره توانمی که داد نشان

 .نمود سویا کنجاله هر سطحی جایگزین در

 گاو شیرده هلشتاین -کنجاله کلزا  -کنجاله سویا -کنجاله گوار: کلیدی کلمات

   مقدمه

کنجاله گوار با توجه  (.2، گیاهی یك ساله، متعلق به خانواده لگومینه است)cyamposis tetragonolobaگوار یا لوبیای خوشه ای 

به پروتئین باالی آن یك کنجاله ارزان و با صرفه است که حاص  از بقایای دانه گوار پهس از جهدا کهردن گهام گهوار )گاالکتها مانهان(        

(. 2(. گوار دماهای باال و شرایط خشك را به خوبی تحم  کرده و با آب و هوای خشك ونیمه خشك سهازگاری یافتهه اسهت)   ۴است)

گزارش شده است که در آزمایشی کهه   (.۱از مساحت ایران را شام  مناطق خشك ونیمه خشك می شود) ٨6شات بیش از %طبق گزار

کیلوگرم کنجاله گوار به ازای ههر راس تهاثیری بهر میهزان مصهر  خهوراک        5/2بر روی گوساله های پرواری انجام شده است تغذیه 

کنسانتره تهاثیری بهر میهزان پهروتئین و که  مهواد جامهد شهیر نگذاشهته           ۱5وار تا %(. در آزمایشی دیگر تغذیه کنجاله گ3نداشته است)

(. ههد  از انجهام ایهن    5(. آزمایشات محدودی در رابطه با کاربرد این مکم  پروتئینی در تغذیه گاوههای شهیرده وجهود دارد)   5است)

 گاوهای شیرده هلشتاین بود. آزمایش اثر جایگزینی کنجاله گوار و کنجاله کلزا بجای کنجاله سویا در تغذیه

 هامواد و روش
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در اوای  دوره شهیردهی   هلشتاین راس گاو شیری 9بر روی  در دانشگاه فردوسی مشهد این آزمایش در یك واحد پرورش گاو شیری

راس گاو بطور تصادفی در یهك تیمهار   هر سه انتخاب شدند.  ۴6 5روز پس از زایمان با تولید شیر  76  با روزهای تولید شیر

 ۱2)%3کنجاله کهانوال(، تیمهار    ۱2)%2کنجاله سویا(، تیمار ۱2)شاهد %۱. تیمارهای آزمایشی به ترتیب شام  تیمار شده بودندررار داده 

برای عادت پذیری روز  ۱۴هر دوره آزمایشی  .روزه انجام شد 2۱روز بود که در سه دوره  73کنجاله گوار( بودند. طول دوره آزمایش 

روز دوره  7شد. میزان مصر  خهوراک و شهیر تولیهدی از میهانگین     روز بمنظور نمونه برداری در نظر گرفته  6به جیره های غذایی و 

سهاعت بعهداز    5/3گیهری متابولیتههای خهونی حیوانهات مهورد آزمهایش       گیری خون جهت اندازهجمع آوری بدست آمده است. نمونه

ی گاوهای آزمایشی بر اسهاس جهداول   در روز پنجم دوره نمونه برداری انجام شد. احتیاجات غذایی روزانهو ل خوراک دهی نوبت او

NRC (266۱( بر آورد شدند. اجزاء جیره های آزمایشی در جدول )آمده است۱ ).    رویهه  هها بها اسهتفاده از   داده ،پهس از انجهام طهرح

Mixed افزار نرمSAS  نددشآنالیز  باروش مقایسه میانگین توکی. 

 نتایج و بحث

آمده است. نتایی این مطالعهه نشهان داد    2نتایی بدست آمده در رابطه با مصر  ماده خشك، تولید شیر و پارامترهای خونی در جدول 

یهزان  های مختلف نسبت به یکهدیگر تفهاوت معنهی دار نداشهتند امها م     که فاکتورهای اندازه گیری شده فوق در زمان استفاده از کنجاله

مصر  خوراک در تیمار کنجاله گوار افزایش عددی را نشان داد و همین طور تولید شیر به لحاظ عددی با مصر  کنجاله سویا نسبت 

( گزارش دادنهد  26۱2) همکارانش . حسینی وها افزایش پیدا کرد اگرچه این تفاوت ها از لحاظ آماری معنی دار نبودندبه دیگر کنجاله

گلهوکز،  بهود.   مشابه کلزا کنجاله درصد ۱7و  سویا کنجاله درصد ۱۴ حاوی جیره با شده تغذیه بین گاوهای در خشك ماده که مصر 

گلیسهرید و  داری را نشهان داد امها تهری   کلسترول و اوره خون در زمان استفاده از کنجاله کلزا نسبت به سایر تیمارها افزایش غیر معنی

استفاده از کنجاله گوار و ک  پروتئین خون در زمان استفاده از کنجالهه سهویا افهزایش عهددی را     آنزیم آسپارتات ترانس آمیناز در زمان 

ههای پهرواری   ( گزارش داند که مصر  کنجاله گهوار بهه وسهیله بهره    ۱396مهدوی و همکاران )نسبت به سایر تیمارها را نشان دادند. 

 برای آمینازترانسآسپارتات آنزیم کردند گزارش( 2669) کواچیك و جوواشود. فلیپدار پروتئین ک  خون میموجب کاهش غیر معنی

 کاتابولیسهم  افهزایش  همچنهین  و پهروتئین  مصر  افزایش با و گیردمی ررار استفاده مورد شیری گاوهای در پروتئین متابولیسم ارزیابی

ولیسم پروتئین در ایهن تحقیهق از غلظهت آسهپارتات     به همین خاطر برای ارزیابی متاب شودمی زیادغلظت این آنزیم  بافتها، در پروتئین

 نتیجهه  در و خهوراک   رمصه  افهزایش  باعه  کنجاله گوار بهود،   %۱2که مصر   3 تیمارحاضر  تحقیق در. آمیناز بهره برده شدترانس

کهاهش مصهر    های گاو شیری با کنجاله سویا منجر به شد و جایگزین کردن گوار در جیره به صورت عددی پروتئین مصر  افزایش

های تولیهد و  از آنجایی که با جایگزین کردن کنجاله گوار و کنجاله کلزا بجای کنجاله سویا اثرات مضر بر روی فراسنجهخوراک نشد. 

تهوان  متابولیتهای خونی مشاهده نگردید و همین طور با توجه به این که شرایط کشت گیاه گوار در ایران وجود دارد از این طریهق مهی  

رسد کنجاله گوار و کلزا می توانند جهایگزین مناسهبی بهرای مهواد غهذایی وارداتهی       های تولید شد بنابراین بنظر میهش هزینهباع  کا

 باشند.
 هاجزای خوراک جیر -۱جدول

 3تیمار  % 2تیمار  % ۱تیمار  % اجزاء خوراک

 26 26 26 یونجه

 ۱5 ۱5 ۱5 سیالژ ذرت

 ٨ ٨ ٨ تخم پنبه

 ۱٨ ۱٨ ۱٨ دانه ذرت



  3131شهریور  6و  5 –دانشگاه تبریز  –ششمین کنگره علوم دامی ایران 
 

 ۱6 ۱6 ۱6 جو

 6 6 ۱2 کنجاله کلزا

 6 ۱2 6 کنجاله سویا

 5 6 9 کنجاله تخم پنبه

 ۱2 6 6 کنجاله گوار

 5/٨ 5/7 5/۴ سبوس

 ٨/۱ ٨/۱ ٨/۱ پودر چربی

 ۱ ۱ ۱ مکم  غذایی

 5/6 5/6 5/6 نمك 

 2/6 2/6 2/6 آهك

 کنجاله گوار( ۱2)%3کانوال(، تیمار  کنجاله ۱2)%2کنجاله سویا(، تیمار ۱2)شاهد %۱به ترتیب شام  تیمار 

 

 
 گیری شدهپارامترهای اندازه -2جدول 

 P-Value خطای استاندارد 3تیمار  2تیمار  ۱تیمار  پارامتر

 6065< 66/۱ 97/27 62/27 ٨6/27 روز( در کیلوگرم) مصرفی خشك ماده

 6065< 69/۱ 36/۴3 ٨3/۴2 93/۴۴ روز( در )کیلوگرم تولیدشیر

 6065< 39/3 6٨/63 6٨/67 965/6۴ لیتر( میلی۱66در گرمی)میل گلوکز

 6065< 26/۱٨ 53/293 ۱7/296 ۴۱/295 لیتر( میلی۱66در گرمکلسترول)میلی

 6065< 75/6 9۱/٨ 7۴/٨ ۱6/9 پروتئین ک 

 6065< ۴3/2 63/۴2 2۱/۴٨ 57/۴7 میلی لیتر(۱66گرم دراوره )میلی

 ۱9/۱ >6065 3۴/۴7 ۴5/۴5 ۴5/۴٨ (IU/L) آمیناز ترانس آسپارتات

 6065< 32/۱ 7۴/7 ٨3/5 ۴3/7 (لیتر میلی۱66گرم درمیلی)تری گلیسرید 

 کنجاله گوار( ۱2)%3کنجاله کانوال(، تیمار  ۱2)%2کنجاله سویا(، تیمار ۱2)شاهد %۱به ترتیب شام  تیمار 
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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 blood metabolites of Holstein cows with 76  days of lactation 

and ۴6  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>6065). The effect of studied treatments on milk production 

were not significant (p>6065). Effect of experimental treatments on blood glucose(mg/dl), blood urea 

nitrogen(mg/dl), blood cholesterol(mg/dl), blood triglycerides(mg/dl), blood total protein(mg/dl) and blood 

aspartate transaminase(mg/dl) were not significant (p>6065). 
 

Keywords: guar meal- Lactating Holstein cow- soybean meal- canola meal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


