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چکیده
مطالعه حاضر جهت بررسي اثرات سطوح مختلف جايگزيني كنجاله کلزا با كنجاله سويا و تاثير آن بر مصرف ماده خشك ،توليد و تركيب شير،گلوكز و
نيتروژن غيرآميني خون گاوهاي شيري بود.در اين مطالعه از بيست وچهار راس گاوشيري هلشتاين در قالب طرح كامال تصادفي استفاده شد.در تيمارهاي
آزمايشي ازكنجاله كلزاي حاوي سطوح مختلف  10 ،5 ،0و  15درصد جايگزين با کنجاله سويا استفاده گرديد سپس نمونههاي شير و خون از دامها اخذ شد
و نمونهها با رويه  GLMو  SASآناليز شد.نتايج نشان داد كه توليد شير،درصد پروتئين ،درصد چربي و درصد الكتوز،سطوح گلوكز و نيتروژن غير آميني
خون در بين هيچکدام از تيمارها تفاوت معني داري نداشت( )P < 0/50ولي زمان بر روي همه مولفههاي مورد بررسي اثرگذار بود( .)P > 0/50به طور كلي
نتايج اين آزمايش نشان داد كه ميتوان درجيره گاوهاي شيرده كنجاله کلزا را بدون اثرات مضر بر روي فراسنجههاي توليدي و متابوليتهاي خوني ،در هر
سطحي،جايگزين كنجاله سويا نمود.

واژههای کلیدی :كنجاله کلزا ،كنجاله سويا ،گاوهاي هلشتاين ،تركيب شير

Effects of Rapeseed meal replacement by Soybean
meal on productive
traits of fresh Holstein cows
Ghobadi, N.1*

1- Department of Agriculture (Animal Science),Payam Noor University,Tehran,Iran
J.Vet.Clin.Res 4(3)167-175, 2013

* Corresponding author: navab21@yahoo.com

Abstract
The aim of in this study was effect of different level replacement soybean meal and canola meal and its effect
in Dry matter, production and milk composition Glocose and BUN of dairy cow. here of 24 Holstein cows were
selected randomly.Treatments were diets containing different levels of 0,5,10 and 15 percent rapeseed meal
was replaced with soybean meal. Then The blood and milk samples from cows were then and Analyzed by Sas
and Glm.The results showed no significant differences between any of the treatments (P≥0.50) in case of milk
protein percentage, fat percentage, the percentage of lactose, glucose levels and blood BUN. Effect of time on all
components of the study was significant (P≤ 0.50).The test results showed that the soybean meal with canola meal
without detrimental effects on production parameters and blood metabolites in dairy cows fed soybean meal was
replaced every level.
Key words: Rapeseed Meal, Soybean Meal, Holstein cows, milk composition
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مقدمه

بودن کنجاله کلزا در تحقيق حاضر سعي شد از سطوح

كنجاله سويا به خاطر توازن اسيدهاي آمينه و خوش

مختلف كنجاله كلزا و تاثيرات آن بر روي مصرف ماده

خوراكي،يك مكمل پروتئيني عالي در جيره گاوهاي

خشك،توليد،تركيبات شير و برخي متابوليتهاي خوني

شيرده محسوب ميشود و به طور وسيعي از آن در تغذيه

در تغذيه گاوهاي هلشتاين در  2ماه اول پس از زايش

استفاده ميشود.اما قيمت اين کنجاله در مقايسه با ساير

استفاده شود و نتايج آن را با تاثيرات كنجاله سويا بررسي

کنجالهها از قبيل کنجاله کلزا گرانتر است( .)7به طور

و مقايسهگردد.

متداول مقادير قابل توجهي از کنجاله کلزا (17/7ميليون تن
در جهان) ساالنه براي تغذيه حيوانات اهلي قابل دسترس

مواد و روش كار

است( .) 9کنجاله کلزا داراي مقدار زيادي متيونين است

مطالعه حاضر در يكي از واحدهاي گاو شيري استان

به طوري که در مقايسه با سويا مقدار آن بيش از  2درصد

همدان انجام شد كه اين واحد داراي  200راس گاو شيري

در مقابل  1/5درصد سويا است ،اما مقدار ليزين-کنجاله

بود.در اين مطالعه از بيست وچهار راس گاو شيري نژاد

کلزا نسبت به سويا کمتر ميباشد( .)16نتايج حاصل از

هلشتاين تازه زا ( 65-5روز پس از زايش) بر اساس توليد

آزمايشات در زمينه ارزش كنجاله کلزا براي گاوهاي شيرده

شير در دوره قبل و شكم بعد از زايش(دوم تا پنجم)استفاده

نشان ميدهد كه استفاده از آن سبب بهبود توليد شير

شد.سپس دامها به صورت تصادفي در  4گروه و جايگاه

در گاوهاي شيرده ميشود(.)16به گزارش اهرن و كنلي

متفاوت قرار گرفتند كه در اين جايگاهها از  4نوع خوراك

در سال  1993كنجاله کلزا ميتواند به عنوان يك منبع

حاوي انرژي يكسان و سطوح مختلف  0،5،10،15درصد

پروتئيني در خوراك گاوهاي شيرده استفاده شود بدون

کنجاله کلزا به جاي کنجاله سويا استفاده شد.نيازهاي

اينكه اثرات سوء بر مصرف خوراك ،توليد و تركيبات شير

غذايي گاوهاي هلشتاين بر اساس توصيههاي  NRCتامين

داشته باشد(.)1گزارشات سانچز و همكارانش در سال

شد (جدول.)1

 1983نشان داد كه ميانگين مصرف خوراك براي حيواناتي
كه كنجاله کلزا مصرف كردند نسبت به زماني كه كنجاله
سويا مصرف كردند باالتر بود ( .)15نتيجه تحقيقات الرولد
و همكارانش در سال  1981نشان داد كه كنجاله کلزا در
سطح  24درصد ميتواند جايگزين كنجاله سويا شود( .)11
همچنين مطالعات حسيني و همكاران در سال  2012نشان
داد که مصرف ماده خشک ،توليد شير ،پروتئين شير ،چربي
و الکتوز شير در بين گاوهاي تغذيه شده با جيره حاوي
 14درصد کنجاله سويا و  16درصد کنجاله کلزا مشابه
بود و حتي جيره حاوي کنجاله کلزا درصد چربي شير
را به طور معني داري افزايش داد(.)7با توجه به ارزان تر
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جدول  -1تركيبات و تجزيه شيميايي جيرههاي مورد استفاده در گاوهاي تازه زاي نژاد هلشتاين
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در شروع مطالعه گاوها به مدت  7روز براي عادت پذيري

شيردوشي ميشدند از شير آنها به صورت هفتگي نمونه

به شرايط سالن تحقيقاتي با جيره معمول گاوداري و سپس

برداري ميشد تا درصد تركيبات شير شامل الكتوز،چربي و

به مدت  8هفته با تيمارهاي آزمايشي تغذيه شدند به

پروتئين مشخص گردد .هر هفته قبل از وعده غذايي صبح

طوري كه خوراكها در دو نوبت  8صبح و 4بعد ازظهر به

از سياهرگ دمي  10سيسي نمونههاي خوني اخذ گرديد كه

صورت جيره كامال مخلوط ( )TMRدر اختيار دامها قرار

نمونهها پس از اخذ،به آزمايشگاه تغذيه دام دانشگاه پيام نور

ميگرفت.در اين واحد ،گاوها سه نوبت در ساعات 5،13،20

مركز بهار منتقل گرديد.به منظور جداسازي سرم نمونهها از
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دستگاه سانتريفيوژ با سرعت 3500دور در دقيقه به مدت

 = µميانگين کل.

 20دقيقه استفاده شد.براي دستيابي به اين هدف كه سطح

 = Aiاثر تيمار.

گلوكز و نيتروژن غيرآميني خون ( )BUNمشخص گردد.داده

 = Bjاثر زمان.

هايي كه يك بار در طول دوره اندازه گيري شدند با استفاده

 = ABijاثر متقابل تيمار در زمان.

از نرم افزار ( SASنسخه  )9/1و رويه  GLMآناليز شدند،

 = Eaijlخطاي .A

مدل آماري مورد استفاده به صورت زير بود:

 = Ebijklخطاي

B

Yij = μ + Ai +Eij

 =Yijمتغغير وابسته.

نتايج

 = μميانگين کل.

همانطورکه جدول ( )2نشان ميدهد مصرف ماده خشك در

 = Aiاثرتيمار.

تيمارها تحت تاثير قرار نگرفت ( ،)P<0/50اما مصرف ماده

 = Eijاثرات تصادفي باقيمانده.

خشك در خالل زمان افزايش يافت ( .)P>0/50طبق نتايج
بدست آمده جايگزين سطوح مختلف كنجاله كانوال با كنجاله

همچنين دادههاي تكرار شده در زمان ،در قالب طرح کامال

سويا اثر قابل توجهي بر توليد شير نداشت ( )P<0/50ولي

تصادفي با اندازه گيري متعدد ،توسط رويه  Mixedو نرم

اثر زمان بر توليد شير قابل توجه بود ( )P>0/50همچنين

افزار ( SASنسخه  )9/1تجزيه و تحليل شدند .مدل رياضي

خوراك اثري روي نيتروژن اورهاي خون نداشت ()P<0/50

استفاده شده در اين گروه ازدادهها به صورت زير بود.

و زمان نيز تاثير بسزائي نداشت(.)P<0/50

Yijkl = µ + Ai + Bj + ABij + Eaijl + Ebijkl

جدول -2اثر جايگزيني سطوح مختلف کنجاله کلزا با کنجاله سويا بر ميانگين ماده خشک مصرفي ،ميزان توليد شير ،گلوکز پالسماي
خون و  BUNخون گاوهاي هلشتاين در  2ماه اول پس از زايش.
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مطابق جدول ( )3درصد چربي شير در دامهاي تغذيه شده

معني داري نداشت ( )P<0/50اما اثر زمان معني دار بود.

با كنجاله كلزا تفاوت معني داري با دامهاي تغذيه شده با

همانطورکه جدول ( )3نشان ميدهد درصد الكتوز شير دام

كنجاله سويا نداشت ( .)P<0/50همچنين درصد پروتئين

هايي كه از جيره حاوي كنجاله كلزا استفاده كردند در مقايسه

شير در دام هايي كه از جيره حاوي كنجاله كلزا استفاده

با دامهاي تغذيه شده با كنجاله سويا تفاوت معني داري

كردند در مقايسه با دامهاي تغذيه شده با كنجاله سويا تفاوت

نداشت( )P<0/50اما اثر زمان معني دار بود.

جدول -3اثر جايگزيني سطوح مختلف کنجاله کلزا با کنجاله سويا بر تركيب شير
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بحث و نتيجه گيري

گزارش كردند كه کاهش مصرف خوراک در جيرههاي

همانطور که نتايج نشان ميدهد مصرف ماده خشك در

حاوي کنجاله کلزا ،در مقايسه با جيرههاي حاوي کنجاله

تيمارها تغييري ايجاد نكرد ( )P<0/50اما مصرف ماده

سويا كاهش يافته است ( .)13همچنين بر خالف نتايج

خشك در خالل زمان افزايش يافت ( .)P>0/50امانوئل در

مطالعه حاضر برخي گزارشات نشان داده است که کنجاله

سال  1989نشان داد كه مصرف كنجاله كلزا اثر منفي در

کلزا سبب کاهش مصرف خوراک در مقايسه با کنجاله سويا

مصرف خوراك ندارد ( .)6با توجه به گزارشات حسيني

شده است که دليل اين امر وجود گلوكوزينوالت باال در

و همكارانش در سال  2012مصرف ماده خشک در بين

كنجاله كلزا است( .)11نتيجه تحقيقات الرولد و همكارانش

گاوهاي تغذيه شده با جيره حاوي  14درصد کنجاله سويا و

در سال  1981همچنين حسيني و همکارانش در سال 2012

 16درصد کنجاله کلزا مشابه بود.

نشان داد که گلوكوزينوالت در کنجاله کلزا (که در ايران

از طرفي اهرن و کنلي در  1993و سانچز و کاليپول در

توليد ميشود) اندک است بنابراين گلوكوزينوالت مصرف

سال  1983كه نشان دادند افزودن  11/7درصد کنجاله

ماده خشک را تحت تاثير قرار نمي دهد (7و .)11طبق

کلزا نسبت به كنجاله سويا سبب افزايش مصرف خوراک

نتايج بدست آمده جايگزيني سطوح مختلف كنجاله كلزا با

ميشود (1و .)15مظهري و همکارانش در سال 2009

كنجاله سويا اثر معني داري برتوليد شير نداشت ()P<0/50
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ولي اثر زمان بر توليد شير تاثير گذار بود ( .)P>0/50به

( ،)P<0/50اثر زمان چندان موثر نبود ( .)P<0/50اين نتايج با

طور مشابه سانچز و کاليپول در سال  ،1983وينسنت و

يافتههاي سانچز و كاليپول در سال  )15( 1983و تحقيقات

همکارانش ( )17در سال  ،1990خراساني و همکارانش در

مظهري و همكارانش در سال  )13( 2009مطابقت داشت.

سال  )8( 1993و معصومي و همکارانش در سال 2006

همچنين بالكوردر و همكارانش در سال  )3( 1998و چويي

( )12گزارش کردند که جايگزيني کنجاله كلزا با کنجاله

و همكارانش در سال  )5( 2002در غلظت نيتروژن اوره

سويا تاثير معني داري بر توليد شير ندارد.گزارشات کوکونن

اي خون در گاوهايي كه كنجاله سويا مصرف كرده بودند

و همکارانش در سال  2000نشان داد كه افزايش توليد شير

تغييري مشاهده نكردند.درحالي كه مصطفي و همكارانش

با جايگزيني كلزا نسبت به كنجاله سويا وجود دارد(.)10

در سال  1974در غلظت نيتروژن اوره اي خون حيواناتي

با توجه به اينكه مهمترين فاكتور محدودكننده توليد شير

كه در جيره آنها كنجاله سويا به جاي كنجاله كلزا با فيبر

در اوايل دوره شيردهي،مصرف ماده خشك است،همچنين

باال جايگزين شده بود افزايش قابل توجهي گزارش كردند

بر اساس تئوريهاي كنترل مصرف خوراك به نظر ميرسد،

(.)14در گاوهاي شيري اوره خون منعكس كننده كاتابوليسم

گاوها براي تامين انرژي مورد نياز خود خوراك ميخورند و

پروتئين توسط بافتهاي بدن و باكتريهاي شكمبه است.در

افزايش توليد شير سبب افزايش مصرف خوراك ميشود(.)2

نتيجه هضم پروتئين در شكمبه ،آمونياك آزاد ميشود كه اين

بنابراين توليد يكسان شير و تركيبات آن براي گاوها در

ماده در شكمبه يا مجددا توسط باكتريهاي شكمبه مصرف

همه تيمارها ميتواند به دليل استفاده يكسان از ماده خشك

شده و يا از ديواره شكمبه جذب و وارد خون ميشود(.)7در

مصرفي باشد.گلوكز يكي از مهمترين پيش سازها در بسياري

خوراكهاي كامال مخلوط نوسان كمتري در سطح نيتروژن

از فرايندهاي متابوليكي بدن حيوانات ميباشد و غلظت آن

اوره اي خون ديده ميشود.همچنين باال بودن پروتئين جيره

در خون به شدت كنترل ميشود به طوري كه متوسط غلظت

سبب افزايش غلظت نيتروژن اوره اي خون و شير ميشود

گلوكز خون در گاوهاي پر توليد در  3تا  4هفته اول پس

كه به گفته بيم و همكارانش در سال  1999نرخ باروري

از زايمان بين  40تا  50ميلي گرم در دسي ليتر است(.)2

گاوهاي شيرده را نيز كاهش ميدهد (.)2درصد چربي شير

بنابراين اگر در يكي از جيرهها پيش سازهاي گلوكوژنيك

در دامهاي تغذيه شده باكنجاله كلزا تفاوت معني داري با

كمتري توليد شود يك تغيير متابوليسم در حفظ هموستازي

دامهاي تغذيه شده با كنجاله سويا نداشت ( )P<0/50و در

گلوكز اتفاق ميافتد ( 7و  .)2مهم ترين عامل محدود كننده

طول زمان نيز درصد چربي شير تحت تاثير قرار نگرفت.به

پيش سازهاي گلوكوژنيك،مصرف خوراك است كه در اين

طور مشابه در تحقيقات سانچز و كاليپول در سال  1983با

تحقيق مصرف خوراك تحت تاثير تيمارها قرار نگرفت

مقايسه كنجاله كلزا،كنجاله سويا و پنبه دانه تفاوتي در چربي

( )P <0/50بنابراين اثرتيمارها برغلظت گلوكز معني دار

شير مشاهده نكردند ( .)15همچنين مظهري و همكاران در

نبود و دليل افزايش گلوكز در طول زمان ميتواند به دليل

سال  2009دريافتند در صورت استفاده از كنجاله كلزا به

افزايش مصرف خوراك و بهبود وضعيت انرژي گاو باشد.

جاي كنجاله سويا تفاوت قابل توجهي در درصد چربي شير

به طور مشابه در مطالعات حسيني و همکارانش در سال

صورت نمي گيرد ( .)13گزارشات حسيني و همكارانش در

 2012با جايگزيني كنجاله كلزا به جاي سويا تغييري در

سال  2012افزايش درصد چربي شير در دامهاي تغذيه شده

غلظت خون مشاهده نكرد (.)7با توجه به نتايج جدول

با کنجاله کلزا را گزارش کردند ( .)7تحقيقات كوكونن و

شماره()2خوراك،اثري روي نيتروژن اوره اي خون نداشت

همكاران در سال  2000نشان داد افزودن  25درصد كنجاله
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كلزا به جاي كنجاله سويا توليد چربي شير را افزايش ميدهد

شير ،غلظتهاي گلوكز و نيتروژن اوره اي خون نداشت و

كه احتماال ناشي از مقدار فيبر بيشتر در مقايسه با كنجاله

بنابراين در جيره گاوهاي شيرده ميتوان كنجاله کلزا را در

سويا است ( .)10بر همين اساس در اين تحقيق عدم تفاوت

هر سطحي بدون داشتن اثرات مضر بر روي فراسنجهاي

درصد چربي شير در جيرهها نيز ميتواند به دليل  NDFبرابر

توليدي ومتابوليتهاي خوني با كنجاله سويا جايگزين كرد.

جيرهها باشد.با توجه به جدول ()3درصد پروتئين شير،در

بطور كلي ،نتايج اين تحقيق نشان داد كه استفاده كنجاله كلزا

دام هايي كه از جيره حاوي كنجاله كلزا استفاده كردند،در

به جاي كنجاله سويا تاثير زيان آوري بر سطوح غلظتهاي

مقايسه با دامهاي تغذيه شده با كنجاله سويا تفاوت چنداني

گلوكز و نيتروژن اوره اي خون نداشه و بنابراين ميتوان

نداشت ( )P<0/50اما زمان اثرگذار بود.يافتههاي اين تحقيق

كنجاله کلزا را در هر سطحی بدون داشتن اثر معني دار بر

با نتايج سانچز و کاليپول در سال  ،)15( 1983وينسنت و

مصرف ماده خشك ،توليد و درصد تركيبات شير واثرات

همکارانش ( )17در سال  ،1990خراساني و همکارانش

مضر بر روي فراسنجههاي توليدي و متابوليتهاي خوني

در سال  )8( 1993و حسيني و همكارانش در سال 2012

جايگزين كنجاله سويا در جيره گاوهاي شيرده نمود در

( )7مطابقت دارد،در حالي كه مصطفي و همكاران در سال

ضمن استفاده از كنجاله كلزا به خاطر ارزان تر بودناز لحاظ

 1997نشان دادند که افزودن  6/8درصد كنجاله كلزا به جاي

اقتصادي نيزبهصرفهتر است.

كنجاله سويا سبب كاهش ميانگين پروتئين شير ميشود
( ،)14كوكونن و همكاران در سال )10( 2000و مظهري
وهمكاران در سال  )13( 2009گزارش كردند كه در صورت
مصرف كنجاله كلزا ميانگين پروتئين شير افزايش مييابد.
توليد شير كه از مولفههاي مهم توازن انرژي در گاوهاي
شيرده است ،به كيفيت و كميت پروتئين جيره و همچنين
غلظت انرژي جيره وابسته است بنابراين در مطالعه حاضر به
نظر ميرسد كه براي سنتز پروتئين شير و پروفيل اسيد آمينه
كنجاله كلزا به خوبي كنجاله سويا بوده و جايگزيني كامل
كنجاله كلزا با كنجاله سويا تاثير منفي بر روي توليد پروتئين
شير نخواهد داشت.بنابر نتايج اين تحقيق درصد الكتوز شير
دام هايي كه از جيره حاوي كنجاله كلزا استفاده كردند در
مقايسه با دامهاي تغذيه شده با كنجاله سويا،تفاوت چنداني
نداشت( )P<0/50اما اثر زمان اثر گذار بود.
كوكونن و همكاران در سال  2000با افزودن  25درصد
كنجاله كلزا افزايش الكتوز شير را نسبت به كنجاله سويا
گزارش كردند ( ،)10بنابراين نتايج اين تحقيق نشان داد كه
جايگزيني سطوح مختلف كنجاله کلزا با كنجاله سويا اثر
معني داري بر مصرف ماده خشك،توليد و درصد تركيبات
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