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  شیرده هلشتاین  سویا برعملکرد گاوهايکامل اثرات سطوح مختلف دانه 
 در اوایل دوره شیردهی

  

 2حمید امانلو*1و 1پورحمیدرضا علی

  دانشگاه زنجاندانشکده کشاورزي  ه علوم دامیگرو استاد2 ،ارشددانش آموخته کارشناسی1
   28/7/92؛ تاریخ پذیرش: 28/12/91 تاریخ دریافت:

  چکیده     
عملکرد گاوهاي شیري هلشتاین شیرده در  بر منظور مقایسه اثرات سطوح مختلف دانه سویابه

و روزهاي  630±50رأس گاو چند بار زایش کرده با میانگین وزن  15، تعداد اوایل دوره شیردهی
طور هاي آزمایشی) بهفاصله از زایش به سه تیمار (جیرهروز انتخاب و براساس  50± 40شیردهی 

و در حد اشتها تغذیه شدند. گاوها سه شده مخلوط  ها به صورت کاملتصادفی اختصاص یافتند. جیره
از شیر به منظور تعیین گیري ید شیر روزانه ثبت گردید و نمونهبار در روز دوشیده شدند و مقدار تول

گیري از خون و مایع شکمبه در هفته پایانی انجام شد. میانگین رکیبات آن به صورت هفتگی و نمونهت
. )P>02/0( داري با افزایش سطح دانه سویا افزایش یافتمعنی ماده خشک مصرفی گاوها به طور

و  7/28و  9/28، 9/29ترتیب بهدرصد دانه سویا 15و  5/7هاي حاوي صفر، تولید شیر خام در جیره
لوگرم در روز بود کی 7/28و 2/29، 4/27ترتیب اساس چهار درصد چربی به تولید شیر تصحیح شده بر

وجود نداشت. درصد چربی، پروتئین، مواد جامد بدون چربی و کل مواد  بین آنها دارکه اختالف معنی
ادرار  مدفوع، شکمبه و pH داري بریر معنیتیمارها تأث قرار نگرفت.تیمارها جامد شیرتحت تأثیر 

 يداربود که تفاوت معنی درصد 2/4و 8/1، 2/0ترتیب بهبه ازاي وزن بدن نداشتند. میانگین تغییر وزن 
کمتر  درصد دانه سویا) 5/7( (دقیقه در روز) از نظر عددي در جیره دوم داشت. کل فعالیت جویدن

درصد دانه  5/7 حاوي لوگرم ماده خشک مصرفی در جیرهبود، ولی کل فعالیت جویدن به ازاي کی
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اي، بومین، کل پروتئین، نیتروژن اورهداري کاهش یافت. غلظت کلسیم، کلسترول، آلطور معنیبه سویا 
دار نداشتند، در حالی که ها اختالف معنیتري یدو تیرونین خون در بین جیرهتترا یدو تیرونین و 

افزایش تغییر وزن بدن و بهبود امتیاز با توجه به  دار داشتند.وت معنیلظت گلوکز و فسفر خون تفاغ
انجمن ملی  مقدار انرژي بیان شده در جداول همچنینو دانه سویا  هاي حاويدر جیرهوضعیت بدنی 

  تواند مشکل کمبود انرژي در گاوهاي شیري شیرده را مرتفع سازد.)، دانه سویا می2001( تحقیقات
  

     ، دوره شیردهیي: دانه کامل سویا، تولید شیر، گاو شیريواژه هاي کلید
  

  مقدمه
دهد که به تولید مطلوب شیردهی، به گاوها اجازه می دوره حداکثر کردن مصرف انرژي در اوایل   

یک راهکار جهت مرتفع . )1992، ویدنرگرانت و ( جامد برسند وادشیر تصحیح شده بر اساس م
یري در اوایل دوره شیردهی استفاده از مکمل چربی است. دلیل اصلی کمبود انرژي در گاو شنمودن 

ا و(بلو باشدها میها و پروتئیننرژي آن در مقایسه با کربوهیدراتبرابر بودن ا 3تا  2استفاده از چربی، 
اي و افی، گاوها را براي اسیدوز شکمبههاي غیر الیتاتغذیه بیش از حد کربوهیدر). 2009و همکاران، 

. اگر چه زمان مناسب براي شروع افزودن )1992گرانت و ویدنر، ( کندبی شیر مستعد میش چرکاه
طور مؤثري غلظت انرژي جیره را براي چربی مشخص نشده است، ولی افزودن چربی ممکن است به

هاي باال ابولیکی توأم با مصرف کربوهیدراتگاوهاي اوایل شیردهی افزایش دهد و از مشکالت مت
هاي غیر الیافی ایگزین کردن قسمتی از کربوهیدرات. با ج)1992گرانت و ویدنر، ( ي کندجلوگیر

بالقوه مصرف باالتر الیاف  طورو به هاي غیرالیافی کمترجیره، مکمل چربی اجازه مصرف کربوهیدرات
و درصد چربی  19). دانه سویا بر اساس ماده خشک حاوي تقریبا 1992گرانت و ویدنر، ( دهدرا می

هاي شکمبه به سرعت تئین دانه سویاي خام توسط میکروباما پرو ،درصد پروتئین خام است 42
دانه سویا یک راه  ).2008و  2006فتحی نسري و همکاران،  و 1991فالدت و ساتر،( شودیمتجزیه 

هدف ). 2009(بلووا و همکاران،  باشدغلظت انرژي جیره گاوهاي شیري می حل مناسب براي افزایش
تغذیه گاوهاي شیري و تعیین سطح  استفاده از دانه سویا دربررسی امکان از انجام این پژوهش، 

  مناسب آن است. 
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  هاروش مواد و
روز و  50±04) کیلوگرم و روزهاي شیردهی 036 05رأس گاو با میانگین وزن ( 15تعداد 
سپس به طور  گردیدند واساس فاصله از زایش بلوك و بر  شدندیا باالتر انتخاب  سه شتعداد زای

آزمایش در مزرعه دانشگاه زنجان انجام  تصادفی به هر یک از سه تیمار آزمایشی اختصاص داده شدند.
و در ابتداي آزمایش رکورد  بودپذیري دو هفته طول دوره عادتو  روز 60طول دوره آزمایش شد.

مدت دو هفته رکورد تولید شیر قبل از شروع آزمایش به ،ها ثبت شد. همچنینو وزن آنتولید شیر 
صورت یکسان در تمام مایش بهعلوفه مورد استفاده در آز .جهت تصحیح کواریانس ثبت گردید

متري خرد شده و سانتی 5به صورت روزانه در قطعات بود که  ها یونجه و ذرت سیلو شدهجیره
دانه خام سویا  شد.در اختیار گاوها قرار داده می با قسمت کنسانتره 1شده مخلوطکامل صورت به
استفاده درصد  15درصد و  5/7 صفر درصد، ترتیبدر جیره اول، دوم و سوم به صورت آسیاب شدهبه

تعیین و با  )2001( انجمن ملی تحقیقات ولااحتیاجات غذایی گاوها با استفاده از جد .)1(جدول شد
      .)1(جدول ندهاي غذایی تنظیم گردید، جیره)2001( لی تحقیقاتانجمن م نویسیکمک نرم افزار جیره

در سه دوشی انتره بوده که بعد از هر بار شیرهاي آزمایشی متشکل از دو بخش علوفه و کنسجیره
ها درحد اشتها در اختیار گاوها جیره گرفت.اختیار گاوها قرار می در 22 و 14 ، 6 هايساعت در وعده

مصرفی در  بدرصد از خوراك روز قبل در آخور باقی بماند. آ 5اي که حدود گونه به ،قرار گرفتند
شـد. مجموع شیر می انجام دوشی سه بار در روزشیر روز در اختیار گاوها قرار گرفت.طول شبانه

عنوان تولید روزانه هر گاو ثبت گردید. جهت تعیین ترکیبات شیر، هر تولیدي سه نوبت دوشش، به
عده شیر تولیدي به نسبت تولید هر وعده، مقدار مشخصی شیر، درون ظرف ار، از هر سه وبهفته یک

 گراد ذخیره شد و سپس به آزمایشگاه کارخانه شیر پاستوریزهه شده و در دماي چهار درجه سانتیریخت
 با استفاده از دستگاه جهت تعیین درصد چربی، درصد پروتئین و درصد مواد جامد غیر از چربی شیر

   فرستاده شدند. 2اکومیلک
  
  
  

                                                   
- Total Mixed Ration 

EKOMILK 09064/01 
1
2-
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  درصد ماده خشک) 100هاي آزمایشی (براساس . ترکیب مواد خوراکی و مواد مغذي جیره1 جدول

 ترکیب مواد خوراکی                          
  جیره

  دانه سویا %15 دانه سویا % 5/7 سویادانه %صفر 

 00/17 00/17 00/17 یونجه خشک
 00/17 00/17 00/17 ذرت سیلو شده

 06/10 66/11 41/13 آرد جو
 06/10 66/11 41/13 آرد ذرت
 00/10 00/10 00/10 پنبه دانه

 49/16 36/13 85/9 کنجاله تخم پنبه
 50/2 50/2 50/2 ماهی آرد

 -  50/7 00/15 کنجاله سویا
 00/15 50/7 -  آسیاب شده دانه سویاي

 50/0 50/0 50/0 کربنات سدیمبی
 40/0 40/0 40/0 سیمکربنات کل

 60/0 60/0 60/0 *ها ویتامین و مکمل معدنی
 35/0 35/0 35/0 نمک

 02/0 02/0 02/0 اکسید منیزیم
 02/0 02/0 02/0 اکسید روي

        **ترکیب مواد مغذي
 73/1 69/1 65/1 انرژي خالص شیردهی(مگا کالري در کیلوگرم)

 40/18 40/18 40/18 پروتئین خام(درصد)
 15/33 70/33 15/33 ین غیر قابل تجزیه در شکمبه (درصد از پروتئین خام)پروتئ

85/66 30/66 85/66 پروتئین قابل تجزیه در شکمبه (درصد از پروتئین خام)  
 10/30 40/29 70/28 دیوارة سلولی (درصد از ماده خشک)

80/14 80/14 80/14 اي (درصد از ماده خشک)دیواره سلولی علوفه  
39/ 80 60/41 50/43 (درصد از ماده خشک) فیبريهاي غیرراتکربو هید  

 90/6 60/5 40/4 عصارة اتري (درصد از ماده خشک جیره)
 70/0 70/0 70/0 کلسیم (درصد)

 60/0 60/0 50/0 فسفر (درصد از ماده خشک)
 00/221 00/210 00/201 اکی واالن در کیلوگرم)تعادل آنیون کاتیون جیره (میلی

  3D  ،1000المللـی ویتـامین واحـد بـین A  ،000001 المللی ویتامینواحد بین 000500حاوي کیلوگرم از مکمل : هر *
گرم سدیم، میلی 55000گرم منیزیم، میلی 20000گرم کلسیم ، میلی 195000گرم فسفر، میلی E  ،90000ویتامینگرم میلی

گرم میلی 100گرم کبالت، میلی 100گرم مس، میلی 280گرم منگنز، میلی 2000گرم آهن، میلی 3000گرم روي، میلی 3000
  )2001( انجمن ملی تحقیقاتز **: اعداد برگرفته ا .اکسیدان بودگرم آنتیمیلی 3000گرم سلنیوم و ید، یک میلی



1392) 4)، شماره (1کنندگان (نشریه پژوهش در نشخوار  

35 

صبح از محل  دهیپس از خوراك جهت تعیین ترکیبات خون، در هفته آخر آزمایش، سه ساعت
ها به آزمایشگاه منتقل شده و پس از سانتریفوژ کردن با فت. نمونهري صورت گرگیورید دم خون

رجه د - 20 در داخل فریزر در دماي و گردیدجدا  دقیقه سرم حاصل 15مدت دقیقه به دور در 3000
اي، کل هاي خون از قبیل  نیتروژن اوره. بعد از اتمام آزمایش، متابولیتگراد نگهداري شدسانتی

با  PERKIN –ELMER35 مدل آلبومین، کلسیم، و فسفر توسط دستگاه اسکپتروفتومتر پروتئین،
گیري به وسیله گلوکز خون در زمان خون گیري شد.هاي  شرکت پارس آزمون اندازهاستفاده از کیت

خوراك مصرفی گاوها به  گیري شد.اندازه Roche Diagnostics Ltd, UKمدل  دستگاه گلوکوترند
و جهت  خوراك در اول صبح هر روز وزن شد ماندهوره آزمایش ثبت و باقیدر تمام دطور روزانه 

ها کسر گردید. در ابتدا و انتهاي دوره زانه گاوها، از خوراك روز قبل آنتعیین ماده خشک مصرفی رو
 کشی شدند. تعیین امتیاز شـرایط بدنیگیري تغییرات وزن بدن، وزنگاوها جهت اندازه ،آزمـایشـی

از و تعیین گردیـد  کسـاننیز در ابتدا و انتهاي آزمایش به وسیله افراد ی )1989 ادمونسون و همکاران،(
  گیري شد.اعـداد حــاصل میـانگین

به  ماده خشک تعیین قابلیت هضم ،ايهاي تغذیهبرداري از مدفوع جهت آزمایشمونهبه منظور ن
، دو بار pHو تعیین  )1997 (ون کلن و یانگ، لیبه عنوان معرف داخ روش خاکستر نامحلول در اسید

گیري از برداشت مستقیم از محتویات راست روده انجام برداري انجام شد. نمونهطول آزمایش نمونه در
با آب مقطر  1:1هایی به  نسبت نمونه، از مدفوع جمع آوري شده، pH گرفت. براي اندازه گیري

پیش از استفاده با  Eil7020kent مدل متر pHدستگاه  ها تعیین شد.آنpH مخلوط و بالفاصله 
  بر اساس دماي محیط تنظیم شد.  pH=7و   pH=4هاي بافري با محلول

 ان تکرار و سه تیماربلوك به عنوهاي کامل تصادفی با پنج آزمایشی مورد استفاده، طرح بلوك طرح
 9,1نسخه  )SAS )1998افزار آماري ها در این تحقیق از نرمد. جهت تجزیه و تحلیل آماري دادهبو

سطح احتمال در  آزمون چند دامنه دانکن از هاي حداقل مربعاتمیانگینو جهت مقایسه  Mixedرویه 
  استفاده شد. پنج درصد 

              :باشدمی مقابلل آماري طرح به صورت مد 
  

ij+ej+Bi+Tµ ij=Y 
  مدل:که در این 

ijY یمار : مقدار صفت مشاهده شده در تi بلوك ،j ،µ  ،میانگین صفتiT تیمار (جیره آزمایشـی). : اثر  
jB اثر بلوك وije   باشند.اثر اشتباه آزمایشی می  
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، نسبت به تولید پیش از  SASها در مورد تولید شیر با استفاده از تجزیه کوواریانس با نرم افزار داده
  ij)+e..x-ij(Xβ+j+Biµ+T ij=Y د:شروع آزمایش، براي تصحیح اثرات باقیمانده تصحیح شدن

ijY   مقدار خصوصیت مورد بررسی در تیمار :i  و بلوكj  
iT تیمار، : اثرjB ،اثربلوك :ijX  مقدار متغیر مستقل :X  در واحد آزمایشی متعلق به تیمارi  در بلوك j ،

β  شیب خط رگرسیونy   رويx  تغییرات میزانو برابر با y  ر در  یـک واحـد تغییـ به ازايx و ije :
  خطاي آزمایشی است. 

    
  نتایج و بحث    
، 8/19ترتیـب هاي یک تا سه تغذیه شـدند بـهخشک مصرفی در گاوهایی که با جیرهمیانگین ماده 

داري ها با هم اختالف معنیها نشان داد که میانگینمقایسه میانگین کیلوگرم در روز بود. 9/22و  2/24
أمین انرژي مورد نیازشان مصرف این است که گاوها ماده خشک را جهت تفرض بر  .)>05/0P( دارند

هـا اترهاي غذایی جایگزین کربوهیدبه عنوان یک منبع انرژي در جیره کنند. اغلب وقتی که چربیمی
چه تمایل براي کاهش میزان ماده خشک مصرفی بـا  یابد. اگرشود، ماده خشک مصرفی کاهش میمی

یش مـاده خشـک هـا افـزایی وجود دارد، ولی بعضی پژوهشهاي غذابه جیرهفزودن اسیدهاي چرب ا
دلیـل  که با نتایج این تحقیـق موافـق اسـت. )2001 حامد و همکاران،ام ( اندمصرفی را گزارش کرده

هاي تر طی دورهفزایش چربی، حرارت افزایشی پایینبالقوه براي افزایش مقدار ماده خشک مصرفی با ا
شود، باعـث کـاهش اثـر مهارکننـدگی که چربی به جاي غالت جایگزین می ا وقتیتنش حرارتی و ی

 در .)2000آلـن،  و 2001،انجمـن ملـی تحقیقـات( شـودونات بر مقدار ماده خشک مصرفی میپروپی
تـر روغـن موجـود در دانـه بـه محـیط امل سویا به دلیل آزادسازي آهستهمقایسه با روغن سویا دانه ک

) از درصد کـل اسـیدهاي چـرب 80(بیش از  فی اسیدهاي چرب غیر اشباع سویاشکمبه، از اثرات من
، خوشخوراك بودن دیگردلیل  .)1995 آلدریک و همکاران،( کاهدجمله کاهش مصرف ماده خشک می

هـاي یـک تـا سـه تغذیـه شـدند د شیر خام در گاوهایی که با جیـرهمیانگین تولی .تواند باشددانه سویا می
پاسـخ تولیـد داري ندارند. ها با هم اختالف معنیمیانگین .کیلوگرم در روز بود 7/28و  9/28، 9/29ترتیب به

توازن انرژي، ترکیب تواند توسط چندین عامل، از جمله جیره پایه، مرحله شیردهی، شیر به مکمل چربی می
تولید شیر به مکمـل پاسخ  ).2001، انجمن ملی تحقیقات( چربی و مقدار مکمل چربی تحت تأثیر قرار گیرد

، انجمن ملی تحقیقات( یابدزایش چربی در جیره غذایی کاهش میباشد. این پاسخ با افمی درجه دومچربی 
داري کاهش یافت ولی تولیـد سوم تولید شیرخام به طور غیرمعنیدر این پژوهش نیز از جیره اول تا  ).2001
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هاي انجـام تحقیقسویا افزایش یافت. مروري از  هاي حاوي دانهتصحیح شده بر اساس چربی در جیره شیر
ر کیلـوگرم شـی 5/3 بـر دهد که حداکثر پاسخ تولید شیر به چربی جیره غذایی به نـدرت بـالغنشان می شده

 در این پژوهش نیز افـزایش غیـر، )2001، انجمن ملی تحقیقات( باشدچربی تصحیح شده براي هر روز می
کیلوگرم در روز بود که ایـن نتیجـه  9/1تا  3/1راساس چهار درصد چربی دار تولید شیر تصحیح شده بمعنی

  با نتایج باال موافق است. 
  

 هاي آزمایشییدي در گاوهاي تغذیه شده با جیرهمیانگین حداقل مربعات صفات تول -2 جدول

 صفت
 جیره ها

دانه  %صفر
 سویا

5/7%   
 دانه سویا

15%   
 سویاهندا

  اثر جیره
 p-value 

خطاي 
 ستانداردا

 c8/19 a2/24 b9/22 02/0 16/0 ماده خشک مصرفی (کیلوگرم)
 66/2 94/0 7/28 9/28 9/29 (کیلوگرم)  1تولید شیرخام

 92/2 89/0 7/32 2/33 3/31 (کیلوگرم)  2تولید شیرروزانه
 58/2 87/0 7/28 2/29 4/27 (کیلوگرم)  3تولید شیرروزانه
 78/2 88/0 9/28 3/29 9/27 (کیلوگرم)  4تولید شیرروزانه

 24/0 21/0 1/4 1/4 5/3 چربی شیر (درصد) 
 11/0 63/0 2/1 2/1 0/1 چربی شیر (کیلوگرم) 
 03/0 64/0 1/3 1/3 1/3 پروتئین شیر (درصد) 

 07/0 90/0 9/0 9/0 9/0 پروتئین شیر (کیلوگرم) 
 08/0 23/0 6/8 4/8 7/8 مواد جامد غیر چربی شیر (درصد) 

 21/0 87/0 6/2 4/2 6/2 غیر چربی شیر (کیلوگرم)  مواد جامد
 25/0 41/0 7/12 6/12 2/12 کل مواد جامد شیر (درصد) 

 31/0 99/0 6/3 6/3 6/3 کل مواد جامد شیر (کیلوگرم) 
pH  14/0 25/0 6/6 6/6 2/6 شکمبه 
pH  07/0 11/0 2/7 9/6 1/7 مدفوع 
pH  1/0 85/0 1/8 2/8 1/8 ادرار 

 05/1 07/0 2/4 8/1 2/0 (درصد)  5تغییر وزنمیانگین 
 1/0 89/0 05/0 04/0 -02/0 میانگین تغییر امتیاز وضعیت بدنی 

c,b,a 05/0( دار دارندتند با هم اختالف معنیهاي هر ردیف که داراي حروف غیر مشترك هسمیانگین<P(.   
تولید شیر تصحیح شده براساس  - 4ح براي چهار درصد؛ تصحی- 3 درصد؛ 2/3تولید شیر تصحیح شده براي - 2تولید شیرخام؛  - 1
  در کل دوره آزمایشی.ن بدن زبه ازاي صدکیلوگرم وتغییر وزن بدن  - 5درصد چربی به ازاي کیلوگرم ماده خشک؛  4
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 ها متغیر بوده استها افزایش داده است. اما پاسختولید شیر را در بسیاري از پژوهشمکمل چربی، 
ارد که در مقایسه با جیره شاهد کنجاله سویا، و دهدمیها نشان نتایج پژوهش .)2001، تانجمن ملی تحقیقا(

دیمن و ( هاي یکسان از لحاظ انرژي، اثر کمی روي تولید و ترکیب شیر داردکردن دانه سویاي خام در جیره
منبع غنی . دانه سویاي خام )1992اسکاف و همکاران،  و 1994و گرومر و همکاران،  1999همکاران، 

پذیري اسب است، ولی تجزیهشیردهی گاوهاي شیرده من دوره ویژه براي اوایلانرژي و پروتئین بوده و به
ي باالي ماده خشک و پروتئین آن سبب اتالف پروتئین با ارزش آن به شکل آمونیاك در شکمبه اشکمبه

  . )2008و  2006 نسري و همکاران،فتحی( دهدو عملکرد تولیدي دام را کاهش می شده
تریپسین در دانه خام اي به ویژه آنتیلید شیر خام، وجود مواد ضد تغذیهدلیل دیگر براي کاهش تو

 به سبب کنندگانکه در نشخوار با وجود این .گذاردثیر منفی میأست که بر روي هضم پروتئین تا سویا
در بیشتر مصرف ماده خشک  ممکن است به علت، دنشواي خنثی میمواد ضد تغذیه ايتخمیر شکمبه

مواد ضد قسمتی از ، سرعت عبور مواد از شکمبهافزایش  احتماالهاي حاوي دانه خام سویا و یرهج
و به  عبوري شده غیرفعال شوند، از محیط شکمبهها اورگانیسمکه به وسیله میکرواي بدون اینتغذیه

  باشد.تر میکه این مطلب محتمل رسیده باشنددوازدهه 
اوون و  ) و1984( و همکاران آسیاب کردن دانه سویاي خام یا فرآیند شده به وسیله هاوکینزاثر 

 همکاران و دیمن و )1993( و همکاران تایس و )1991( اسکات و همکاران و) 1985( همکاران
 درهاي تولید فراسنجهاي همه داري را برهاي غیرمعنیتفاوت مطالعه شد. نتایج به دست آمده،) 1997(

کاهش  دهدهاي اخیر نشان میآزمایشات طی سالهرچند، دهد. نشان میاثر استفاده از دانه سویا 
و  8(به ترتیب  وجود داردهاي حاوي دانه سویاي آسیاب شده حسوسی در مقدار چربی شیر در جیرهم
   درصد). 5

 1/4، 5/3ترتیب ههاي یک تا سه تغذیه شده بودند برصد چربی شیر گاوهایی که با جیرهمیانگین د
 که با نتایج پژوهش ساري و همکاران ندشتداري نداها با هم اختالف معنیدرصد بود. میانگین 1/4و 
ي روغنی عمدتا حاوي تري هادانه .موافق است بیان شده در باال) و نتایج مطالعات 2005(

، نجمن ملی تحقیقاتا( هستندغنی اشباع اي چرب غیرباشند که از لحاظ اسیدههایی میگلیسیرید
بافت غدد  هاي حاصل از هیدروژنه شدن و سنتز چربی درهمبستگی منفی بین غلظت فرآورده .)2001

اشباع طح هیدروژنه شدن اسیدهاي چرب غیرس کاهش. )1994گینور و همکاران، ( پستانی وجود دارد
مصرف ماده  3و 2اي هدر جیره. گرددمیبافت پستان  چربی سنتز شده در موجب افزایشدر شکمبه 
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و  زیاد شده. در نتیجه سرعت عبور مواد از شکمبه یافته استخشک نسبت به جیره اول افزایش 
و  بیشتر شدهسنتز چربی در بافت پستانی  ،ادامه. در اندشدهاسیدهاي چرب غیر اشباع کمتر هیدروژنه 

بر روي درصد چربی شیر  تأثیر مکمل چربی .یافته استافزایش  يدارچربی شیر به طور غیر معنی
  . )2001، انجمن ملی تحقیقات( دارد مصرف شدهچربی متغیر است و بستگی به ترکیب و مقدار 

،  1/3ترتیب هاي یک تا سه تغذیه شده بودند بهپروتئین شیر گاوهایی که با جیره میانگین درصد
 ورانیدن مکمل چربی، درصدخ .ندشتداري نداها با هم اختالف معنیمیانگین .درصد بود 1/3 و 1/3

انجمن ( شودطور جزئی کم مییابد، این اثر بهمقدار چربی افزایش  ، چنانچهپروتئین شیر را کاهش داد
یابد ولی کل پروتئین تولیدي ثابت رصد پروتئین شیر کاهش مید طور معمولبه .)2001، ملی تحقیقات

 وو و هاور انجام شده توسط مقایسه در .)2001، انجمن ملی تحقیقات( یابدیا افزایش میو مانده 
مشاهده تولید پروتئین شیر تغییري در (افزودن مکمل چربی در مقابل شاهد)،  تیمار 83) بین1994(

در آن  مقایسه که 26مقایسه از  15مقایسه کاهش یافت. اما در  26مقایسه افزایش و در  65در  ،نشد
تولید پروتئین شیر در  کهعلت و یا علل اینتولید پروتئین کاهش یافت، تولید شیر نیز کاهش داشت. 

انجمن ملی ( یابد، تعیین نشده استطی افزودن مکمل چربی افزایش نمی یک میزان مشابه با حجم شیر
دار معنیار اندك و غیرین شیر به مقددر پژوهش فعلی درصد پروتئین و تولید پروتئ .)2001، تحقیقات

موافق است. کاهش پروتئین شیر به خاطر  از پیش اشاره شده اتکاهش یافته است که با نتایج مقایس
چربی انرژي  توان چنین استدالل نمود که احتماالدر توجیه این موضوع میافزایش چربی جیره است. 

یابد و باعث کاهش پروتئین شیر ه تولید پروتئین میکروبی کاهش میقابل تخمیر ندارد، در نتیج
پذیري باالي پروتئین دانه سویا در شکمبه ترکیب اسیدهاي آمینه شود. از طرفی به دلیل تجزیهمی

  یابد.پروتئین شیر کاهش می ،در نتیجه، یابدکند و کاهش میبراي تولید پروتئین شیر تغییر میضروري 
و  8/1 ، 2/0ترتیب هاي یک تا سه تغذیه شدند بهیرات وزن بدن گاوهایی که با جیرهمیانگین تغی

که  )=07/0P( دشتنداداري تمایل به معنیها بود. میانگینبه ازاي صد کیلوگرم وزن بدن  کیلوگرم 2/4
نشان هاي دوم و سوم ماده خشک مصرفی افزایش . در جیره) مخالف بود1991( با نتایج فالدت و ساتر

رسد افزایش چربی جیره باعث افزایش ذخیره چربی فت. به نظر میولی تولید شیر خام کاهش یا داد
و باعث افزایش  گردیدهدر بدن شده است و انرژي آن براي تولید شیر مصرف نشده و در بدن ذخیره 

به دنبال  و یافتهافزایش ، انسولین خون تغذیه شوندگاوها در حد اشتها  چنانچهوزن بدن شده است. 
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و مواد مغذي براي تولید  شدهیابد. در نتیجه مواد مغذي در بدن ذخیره آن هورمون رشد کاهش می
  یابد. و تولید شیر کاهش می شدهشیر مصرف ن
شت و از نظر داري ندامعنیهاي آزمایشی تفاوت ادرار در بین جیره pHشکمبه و  pHمیانگین 

پایین مدفوع  pH. بودفته دار کاهش یامعنیغیرمدفوع در جیره دوم به طور  pH آماري برابر بودند.
الرنت و ( بیانگر این است که در انتهاي روده بزرگ و راست روده تخمیر بیشتري صورت گرفته است

اد به ). هضم نشدن مواد قابل تخمیر در شکمبه و روده کوچک، باعث رسیدن این مو1992همکاران، 
تیمار دوم چون مصرف ماده خشک ). در 1991 کرتز و همکاران،( شودروده بزرگ و تخمیر آنها می

سرعت عبور مواد در دستگاه گوارش افزایش یافته و قسمتی از مواد تخمیر ممکن است ست ا باال
کاهش موجب  که در نهایت شدهدر انتهاي روده بزرگ تخمیر  و احتماالً کردهنشده از شکمبه عبور 

pH شده است مدفوع.  
  میزان فعالیت جویدن .3جدول 

  صفت 
  اجیره ه

صفر درصد 
  دانه سویا

درصد 5/7
  دانه سویا

درصد 15
  دانه سویا

 اثرجیره
p-value  

خطاي 
 استاندارد

            جویدن (دقیقه در روز) 
  4/39  90/0  8/378  0/368  0/352  خوردن 

  a0/542  b0/450  ab0/510  03/0  58/18  نشخوارکردن 
  03/48  54/0  5/882  0/818  0/894  کل 

            مصرفی) م ماده خشکجویدن (دقیقه بر کیلوگر
  17/1  61/0  5/16  2/15  8/17  خوردن 

  a4/27 c6/18  b2/22  0014/0  85/0  نشخوارکردن 
  a2/45  b 8/33  b 5/38  02/0  21/2  کل 

c,b,a 05/0( دار دارندمیانگین هاي هر ردیف که داراي حروف غیر مشترك هستند با هم اختالف معنی< P(.  
 

داري روي فعالیت خوردن نداشتند. ولی با افزایش چربی جیره فعالیت یهاي آزمایشی اثر معنجیره
طور ر کردن در تیمار دوم به. فعالیت نشخوا)3(جدول  خوردن از لحاظ عددي افزایش یافته است

داري کاهش یافته است که علت آن افزایش ماده خشک مصرفی است که باعث افزایش سرعت معنی
 شود. در نتیجه مواد قبل از این که به طورماندگاري مواد در شکمبه میکاهش  عبور مواد از شکمبه و
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میانگین فعالیت جویدن سه تیمار از نظر آماري برابر بود.  کنند.مل نشخوار شوند از شکمبه عبور میکا
  ولی در تیمار دوم به خاطر کاهش فعالیت نشخوار، فعالیت جویدن نیز از دو تیمار دیگر کمتر بود.

داري با هم اختالف معنیدر بین تیمارها غلظت تري یدو تیرونین و تترا یدو تیرونین  میانگین
تدریج در اواخر دوره آبستنی افزایش یافته و در به (تترایدو تیرونین)خون غلظت تیروکسین  .ندشتندا
ین چنطور مشابه، کند. بهیابد و سپس شروع به افزایش میدرصد کاهش می 50 مان زایش تقریباً ز

در  .)2001(انجمن ملی تحقیقات،  افتداتفاق میکمتر براي تري یدو تیرونین  پراکنشاما با تغییري 
چون دانه  هاي تیروئید نداشتند.داري روي غلظت هورمونهاي آزمایشی اثر معنیپژوهش فعلی جیره

هاي رگانیسممیکرواواي (گواترزا) توسط ب شده استفاده شد، مواد ضد تغذیهسویا به صورت آسیا
  هاي غده تیروئید نداشتند. خنثی شده و اثر منفی روي هورمون شکمبه

. بیشتر )P>05/0( ي باالتر از تیمار اول بوددارمعنی طوربهمیانگین غلظت فسفر خون در تیمار سوم    
 90تا  85تقریبا  شوند.ها وارد میلیپیدهاي شکمبه به داخل فسفوچرب سنتز شده توسط میکروباسیدهاي 

درصد،  15تا  10قریبا کنند اسیدهاي چرب آزاد هستند و تاسیدهاي چربی که شکمبه را ترك میدرصد 
ترکیب شده و به  ايگریز هستند، لذا با ماده ویژه. چون اسیدهاي چرب آبباشندمیهاي میکروبی فسفولیپید

لیپیدهاي . در نتیجه فسفو)2001، (انجمن ملی تحقیقات کننددستگاه گوارش عبور میتر پایین هايقسمت
  شوند.ب شده و باعث افزایش فسفر خون میجذ ،هاتولید شده توسط میکروب

  

 در تیمارهاي مورد مطالعه هاي خونمیانگین حداقل مربعات متابولیت -4 جدول

 صفت 
 هاجیره

صفر درصد 
 دانه سویا

  درصد 5/7
 دانه سویا

  درصد 15
 دانه سویا

  اثر جیره
 p-value 

خطاي 
 استاندارد

 b2/53 a2/71 ab2/66 049/0 9/3 لیتر)گرم در دسیگلوکز  (میلی
 7/47 91/0 2/303 5/315 9/332 لیتر) گرم در دسیکلسترول (میلی

 31/0 11/0 0/4 7/4 8/4 لیتر)آلبومین (گرم در دسی
 49/0 44/0 1/8 6/8 1/9 لیتر)کل پروتئین (گرم در دسی

 42/1 09/0 4/21 1/17 0/22 لیتر)گرم در دسی(میلیاي نیتروژن اوره

 25/1 74/0 0/9 1/8 5/9 لیتر) گرم در دسیکلسیم (میلی
 b8/5 b4/5 a8/6 01/0 22/0 لیتر)گرم در دسیفسفر (میلی

 87/9 72/0 9/33 5/45 3/31 )لیترمیلیگرم در تترا یدو ترونین (نانو
 12/0 37/0 6/0 0/1 5/0 )ترلیمیلیگرم در تري یدو تیرونین (نانو

c,b,a 05/0( دار دارندهاي هر ردیف که داراي حروف غیر مشترك هستند با هم اختالف معنیمیانگین<P(.  
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خراسانی و  .)>05/0P(ي وجود داشت داریاختالف معنتیمارها  غلظت گلوکز خونمیانگین در 
اسپلودینگ -ي فرآیند شده با جتافزایش گلوکز خون را زمانی که دانه کانوال )1998( همکاران
 هاموافق بود. ولی سایر پژوهش) 1980( و همکاران که با نتایج کرونفلد ، مشاهده کردندشداستفاده 

در غلظت گلوکز خون ، زمانی که چربی در جیره استفاده شد، تغییري )2005(ساري و همکاران، 
(درایور و  اندون را گزارش کردهدر غلظت گلوکز خها کاهش در بعضی پژوهش مشاهده نکردند.

به ذخیره منجر تواند با ممانعت از اکسیداسیون گلوکز، استفاده از مکمل چربی می .)1990همکاران، 
با توجه  ).1991 گرومر و کارول،(گردد افزایش استفاده از آن براي تولید الکتوز و تولید شیر  شدن و

دار مصرف خوراك در این انه سویا و افزایش معنیاي حاوي دبه عدم تغییر در تولید شیر تیماره
خون مربوط به اثر مکمل  گلوکزافزایش توان بیان نمود که و با توجه به مکانیسم فوق، می تیمارها

    چربی بر اکسیداسیون گلوکز باشد. 
 
    گیريیجهنت

بردي در تغذیه اهبا توجه به این که افزایش ماده خشک مصرفی در اوایل شیردهی از اهداف ر      
هاي داراي دانه سویا مشاهده آزمایش این موضوع به خوبی در جیره باشد، در اینگاوهاي شیرده می

همچنین میانگین تغییر امتیاز وضعیت بدنی با افزایش دانه  تغییر وزن بدن به ازاي وزن بدن و شود.می
هاي حاوي دانه سویا دچار جیره کنندهگاوهاي دریافت دهدنشان میجیره افزایش یافت که  سویا در

انجمن با توجه به این مطلب و همچنین مقدار انرژي بیان شده در جداول  .اندانرژي نبوده تعادل منفی
را مرتفع سازد.  شیري شیردهتواند مشکل کمبود انرژي در گاوهاي ) دانه سویا می2001( ملی تحقیقات

کل فعالیت جویدن به ازاي کیلوگرم ماده  د نداشت.هاي تیروئیدانه سویا اثرمنفی بر روي هورمون
هاي حاوي دانه داري درجیرهطور معنیي کیلوگرم دیواره سلولی مصرفی بهخشک مصرفی و به ازا

  سویا کاهش یافت.
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Abstract 
      Fifteen multiparous cows with mean weight 630+50 and 50+ 40 DIM were 
selected for comparison of different levels of soybean and allocated randomly to 
three treatments. The rations were fed to cows as total mixed ration and ad libitum. 
The cows were and milked three times a day and daily milk yield was recorded 
while milk samples taken once per week for determination of milk composition and 
samples of rumen liquor and blood were taken at the last week of experiment. Dry 
matter intake increased with increasing of soybean levels. The average of milk 
yield with respect to the rations 1-3 were 29.9, 28.9 and 28.7 and fat corrected milk 
yield for 4% fat were 27.4, 29.2 and 28.7 kg per day respectively. That it wasn’t 
significantly different. Milk composition including fat, protein, solid non fat and 
total solid percent were not affected. Treatments had no significant effect on feces 
PH and rumen pH. The average of weight change to body weight was 0.2, 1.8 and 
4.2 that was not significantly different. Chewing activity (minute per day) was 
numerically decreased in second diet, but chewing activity to dry matter intake was 
significantly decreased in second diet. Concentration of calcium, cholesterol, 
albumin, total protein, urea nitrogen, T3 and T4 in blood of cows receiving different 
diets were not different, while concentration of glucose and phosphorus in blood 
were different.  
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