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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

  3131، چهارم، شماره دومجلد 

http://ejrr.gau.ac.ir 
 

شده به جای کنجاله سویا بر عملکرد، الیاف مؤثر فیزیکی  اثر تغذیه دانه سویای فرآوری

 های هلشتاین در اواسط دوره شیردهیجیره، خوراک مصرفی و رفتار جویدن گاو
 

  4، علی صادقی سفید مزگی3، شهریار کارگر2رضا قربانیمغال*،1ایمانه صدرارحامی

 1نیما نادری و
 ،دانشگاه صنعتی اصفهاندانشکده کشاورزی،  ،گروه علوم دامیاستادیار 4استاد و 2، ارشدکارشناسی آموختهدانش1

 دانشگاه شیرازدانشکده کشاورزی،  علوم دامی،استادیار گروه 3

 3/12/33 پذیرش: ؛ تاریخ22/12/33 تاریخ دریافت:

 1چکیده
بر  کنجاله سویا به جای هاو مخلوط یکسان آن برشته یا اکسترود شده یخوراندن دانه سویااثر 

هلشتاین با  دهگاوهای شیر، الگوی خوردن و رفتار جویدن صرف خوراک، تولید شیر و ترکیبات آنم

با میانگین روزهای شیردهی تیب تربه ،و چهار رأس گاو شکم دومشکم اول گاو رأس  چهاراستفاده از 

مورد ارزیابی قرار  روزه 21در چهار دوره  4×4در قالب طرح مربع التین  ،113±114و  22±39

اساس بر)درصد  88/13حاوی جیره  -جیره شماره یک از: ندآزمایشی عبارت بودهای جیره گرفت.

جیره یای برشته شده؛ درصد سو 22/11جیره حاوی  -جیره شماره دوکنجاله سویا؛  (ماده خشک

 مخلوط یکسان -جیره شماره چهار درصد سویای اکسترود شده؛ و 11/11جیره حاوی  -شماره سه

مصرف خوراک، شاخص انتخاب، الگوی مصرف  .شدهو اکسترود سویای برشته  (درصد 93/7)

بات آن، تولید شیر و ترکی. های استاندارد محاسبه شدندبا روشن خوراک و نشخوار و فعالیت جوید

 ی آزمایشیهاتیمارتحت تأثیر های غذایی و فاصله بین وعده اندازه وعده غذاییماده خشک مصرفی، 

 در گاوهای شکم (P=29/2)( و کل زمان خوردن P=29/2اگر چه طول هر وعده غذایی ) ار نگرفت.قر

رفی و ماده خشک مص (P=21/2) نرخ خوردن بود اما تربیشنسبت به گاوهای شکم دوم  اول
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(29/2=P) بر  یهای آزمایشی تأثیرجیره .بود تربیشاول  شکمگاوهای نسبت به  دوم در گاوهای شکم

 تریطوالنیو کل زمان نشخوار ی نشخوار هایوعدهاول ای شکم گاوه. ندشاخص انتخاب نداشت

کنجاله  و جایگزینی آن بافرآوری دانه سویا  داد کهنتایج نشان  .داشتند دوم شکم نسبت به گاوهای

 .نداشتو فعالیت جویدن  الگوی مصرف خوراک ماده خشک مصرفی،تولید شیر، تأثیری بر سویا 

 

 ایرفتار تغذیه، ، کنجاله سویاکردن برشته، کردن اکسترود، سویادانه  :کلیدیهای واژه

 

 مقدمه

جمله مقادیر های مواد مغذی از مین نیازأ، تدهشیر هایگاوبرای دستیابی به تولید شیر مطلوب در 

 مقادیرگاوهای شیری پر تولید نیازمند  زیرا باشدزیادی کنسانتره غنی از انرژی و پروتئین ضروری می

دلیل دانه سویای حرارت دیده به و این در حالی است کهه هستند ی پروتئین عبوری از شکمبتربیش

است  توصیه شدههای شیری گاو در جیرهانرژی و پروتئین عبوری از شکمبه  تربیشمقادیر داشتن 

مصرف دانه ( 1387)آنکستاد و همکاران،  گرانپژوهش برخی . با این حال،(2222)بویزن و همکاران، 

در ( استفاده از سویای برشته شده را 1331فالدت و ساتر، ) دیگر برخیو شده، اکسترود  یسویا

فرآوری  ،(1337ینارد و همکاران )چو پژوهشی توسطند. در اهتر دانستکنندگان رایجنشخوار یجیره

کیفیت دانه شیری و افزایش  هایگاوبرای  مواد مغذیتوازن دهی آن، با بهبود سویا و حرارتدانه 

های های غذایی که حاوی اسیددهد که مصرف مکملمطالعات نشان میاما  ه است،سویا همراه بود

زیرا  ردای داهای شکمبهعیت میکروارگانیسماشباع هستند مانند روغن سویا، اثر منفی بر جمچرب غیر

های چرب در شکمبه باالی اسیدها با غلظت ها و پروتوزوآهای سلوالیتیک، متانوژنباکتریعملکرد 

دلیل پوشاندن ذرات خوراکی با چربی و های چرب آزاد بهمهار شده که این فعالیت ضد میکروبی اسید

)الیوت و  باشدچرب می هاییی در غلظت باالی اسیدریاتهای باکیا ممانعت رشد برخی گونه

سویا، روغن آن در  دانهبرشته کردن ( دریافتند که با 2224. مک نیون و همکاران )(1337همکاران، 

کردن دلیل پاره ( نشان دادند که اکسترود کردن دانه سویا، به1388محمد و همکاران ) .شکمبه آزاد شد

ث خروج روغن دانه در محیط شکمبه شده که نتیجه آن بر هم و از هم گسیختن میسل چربی باع

دانه اکسترود کردن گزارش کردند که همچنین  محققین آزمایش اخیر .باشدخوردن شرایط شکمبه می

نشخوارکنندگان  جیرههای روغن کشی و نیز حذف اضافه کردن چربی به سویا، با هدف حذف هزینه
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دانه  شیری شود. این در حالی است که هایگاو جیرهغن در تواند جایگزین کنجاله سویا و رومی

 اثر بگذارداند بر سالمت شکمبه توسویای فرآوری شده با آزاد کردن چربی در محیط شکمبه می

عنوان یک فاکتور کلیدی جهت تواند بهمیفعالیت نشخوار در این راستا،  .(1338)گریناری و همکاران، 

در مطالعه لئونارد و بالک  که ،شودتحریک ترشح بزاق در نظر گرفته  دلیلتشخیص سالمت شکمبه به

و با  لحاظ گردیده استثر بودن فیبر فیزیکی ؤ( میانگین اندازه ذرات معیاری مناسب برای م1388)

یابد )ودفورد و مورفی، جویدن کاهش میکل زمان ثر فیزیکی جیره، زمان نشخوار و ؤکاهش فیبر م

1388) . 

و رفتار جویدن  مصرفاستفاده از منابع مختلف سویای فرآوری شده بر الگوی تأثیر ی که جایاز آن

حاضر  پژوهش اصلی هدف، است های پیشین مورد بررسی قرار نگرفتهپژوهشدر گاوهای شیری 

کنجاله جای بهه یا اکسترود شدصورت برشته سویای فرآوری شده بهدانه جایگزینی کامل تأثیر بررسی 

 هایگاوو عملکرد تولیدی و رفتار جویدن مصرف خوراک الگوی ها، الیاف مؤثر فیزیکی جیره سویا بر

 .بودشیرده 

 

 كار روش و مواد

پژوهشی لورک،  -این آزمایش در مزرعه آموزشی آزمایشی: هایجیره و آزمایش طرح ها،دام الف(

مایشگاه دانشگاه صنعتی اصفهان ها در آزآزمایش و کلیهمتعلق به دانشگاه صنعتی اصفهان انجام شد 

 های شیردهیمیانگین روز) اول رأس گاو هلشتاین شکم 4 تعداد در این آزمایش ازانجام گرفت. 

در قالب طرح مربع التین ( 113±14های شیردهی میانگین روز) مدوگاو شکم رأس و چهار ( 22±39

روز آخر  7غذایی و  دهی به جیرهدتروز اول جهت عا 14 مدت استفاده شد. روزه 21دوره  4با  4×4

درصد  11/13 حاوی ( جیره1 های آزمایشی عبارت بود از:گیری اختصاص داده شد. تیماربه نمونه

سویای دانه اساس ماده خشک درصد بر 22/11حاوی ( جیره 2؛ شک کنجاله سویااساس ماده خبر

 ( جیره4 و سویای اکسترود شده؛ دانهاساس ماده خشک درصد بر 11/11حاوی  ( جیره3برشته شده؛ 

س ماده خشک اسادرصد بر 93/7سویای برشته شده و دانه اساس ماده خشک درصد بر 93/7 حاوی

نویسی بر (. جیره1)جدول  )ترکیب برابر سویای برشته و اکسترود شده(سویای اکسترود شده دانه 

منظور به. (2222همکاران، )فوکس و  اساس سیستم کربوهیدرات و پروتئین خالص کرنل انجام شد
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از روغن پالم در سطوح مختلف استفاده شد. نسبت علوفه به کنسانتره  ،هاهانرژی جیرمساوی نمودن 

 و به آب مصرفی داشتندآزاد دسترسی ها گاودر نظر گرفته شد.  92به  42 ها ثابت وبین تمام تیمار

 اتدو بار در روز در ساع ،در حد اشتهامخلوط و ل کامتوسط جیره صورت انفرادی ها بهتغذیه آن

در  ماندهباقیدرصد  92صبح و وعده درصد خوراک مصرفی در  42 مقدارانجام شد.  13:22و  23:22

پوشیده از خاک اره و تراشه ها گاوبستر شد. و در سطل مخصوص به خود ریخته می ،عصر وزنوعده 

و نمونه پس  ،مخلوط در هر دورهل کام ز جیرهبرداری انمونه شدند.چوب بود که روزانه تعویض می

صورت کامل و دست کنجاله سویا به گرفت.ز پایانی هر دوره انجام میرو 7خور از هر گاو در آ

دستگاه استفاده از شرکت دان رست آسیا و سویای برشته شده با  . دانهنخورده با کنسانتره ترکیب شد

گراد تنظیم شد و دمای دستگاه درجه سانتی 141مای خروجی گردید که دما بر اساس دتهیه  تفت سویا

های دانهو سپس رسید میثانیه  12 به مدت زمان اعمال حرارتو  گراددرجه سانتی 482تا  412به 

که دارای  (، ایران1143 ،1جی ای ان مدل)جو، ذرت و سویای برشته شده با استفاده از آسیاب چکشی 

شرکت )اجزای جیره در یک مخلوط کن عمودی و سپس بود، آسیاب متر یمیل 3توری با اندازه منافذ 

مخلوط ساخته ل شدند تا یک کنسانتره کامدقیقه مخلوط  12مدت  به (ناآوران کشاورزی آریا، ایرفن

سویا در دمای دانه فرآوری  ، کهمرطوب از شرکت کوهپایه تهیه شد شدهد سویای اکسترودانه شود. 

 2ثانیه بود و فشار در ابتدای دستگاه به  22تا  11د و مدت زمان اعمال حرارت گرادرجه سانتی 112

 .رسیداتمسفر می 9اتمسفر و در انتهای خروجی آن به 

دوشیده  17:22و  23:22، 21:22ها سه بار در روز در ساعات گاو تولید شیر و ترکیبات آن: ب(

های شیر اخذ شده با شد و نمونههر گاو ثبت میشدند. در هفته انتهایی هر دوره رکورد تولید شیر می

 .گرفتندبرای تعیین ترکیبات شیر مورد تجزیه قرار می، دانمارک( 3)فاس الکتریک 2دستگاه میلکواسکن

منظور تعیین ماده خشک مصرفی و به آزمایشگاهی: تجزیه و مدفوع و خوراک از گیرینمونهپ( 

آن در هفت روز پایانی هر دوره و پیش  ماندهباقیده و ترکیب شیمیایی جیره مقدار خوراک عرضه ش

تا انجام تجزیه آزمایشگاهی در فریزر ها و نمونه ،آوریدهی صبح برای هر گاو جمعاز وعده خوراک

خوراک در آون با دمای  ماندهباقیها و گشایی، جیرهداری شدند. پس از یخگراد نگهدرجه سانتی -22

                                                                    
1- GEN  

2- Milko Scan  

3- Foss Electric 
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 قطر با آسیاب های خشک شده توسطساعت قرار گرفتند و نمونه 48مدت  گراد بهدرجه سانتی 92

 الیاف خام، ها شامل پروتئینسپس ماده خشک و ترکیب شیمیایی آن .شدند آسیابمتر میلی 1 منافذ

 میزان. شدند تعیین تکرار 8در  هانمونه همه ماده آلی و اتری عصاره ،خنثی شوینده در نامحلول
 عصاره شوینده خنثی، در نامحلول الیاف خام، پروتئین جمع حاصل تفریق با نیز افیغیرالی کربوهیدرات

 گردید.  محاسبه خاکستر و اتری

ل گیری اندازه ذرات جیره کامهبرای انداز :هاماندهها و پسگیری توزیع اندازه ذرات جیرهه( اندازج

و یک  ،مترمیلی 18/1و  8، 13های دازههای جداکننده پنسیلوانیا که شامل سه الک با انمخلوط از الک
 . (2)جدول صفحه زیرین بود استفاده شد 

صورت نسبت مصرف واقعی خوراک به مصرف به 1انتخابشاخص  گیری شاخص انتخاب:ه( اندازچ

روی هر الک غربال پنسیلوانیا محاسبه شد )لئوناردی و  ماندهباقیخوراک مورد انتظار برای ذرات 

خوراک برای هر الک با ضرب ماده خشک مصرفی در درصد ماده خشک مصرف (. 2223آرمنتتانو، 
 دست آمد.روی آن الک به ماندهباقیذرات 

های جویدن )مجموع زمان گیری رفتار خوردن، نشخوار و فعالیتاندازه گیری رفتار جویدن:( اندازهح

 24صورت پیوسته در الیت بهگیری این فعهر دوره ثبت شد. اندازه 13خوردن و نشخوار( در روز 

ها دقیقه یک بار انجام گرفت و در ضمن در فواصل شیردوشی این فعالیت 1ساعت در هر دوره و هر 
ساعت تصحیح گردید )موگروا و  24ثبت نشد اما در پایان فواصل شیردوشی برای مدت زمانی 

حیوان به آخور و تعداد های مراجعهشمارش تعداد با های غذایی وعده تعداد(. 1373همکاران، 

دست آمد. طول هر وعده هر حیوان بهبه مربوط نشخوار های نشخوار با شمارش تعداد دفعات وعده
نرخ . محاسبه شدهای غذایی غذایی از تقسیم کردن زمان خوردن )دقیقه بر روز( بر تعداد وعده

از ده غذایی اندازه وعو بر روز(  هخوردن از تقسیم ماده خشک مصرفی بر مدت زمان خوردن )دقیق
 دست آمد.به غذایی هایوعده تعدادبر مصرفی تقسیم ماده خشک 

مصرف خوراک، الگوی تولید شیر و ترکیبات آن، های مربوط به دادهها: ( تجزیه آماری دادهخ

 (1/3ویرایش شده  نسخه) SAS آماری افزارخوردن، شاخص انتخاب و رفتار جویدن با استفاده از نرم

بار زایش در یک مربع و یک و گاوهای  عنوان اثر مربعبه زایش اثر شکم .تجزیه شد 2رویه مختلط و

                                                                    
1- Sorting index  

2- Proc Mixed 
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عنوان اثرات ثابت و اثر گاو دوره و تیمار بهاثرات  فتند.قرار گر دومدر مربع ش زایدو بار گاوهای 

 از: بود عبارت طرح آماری عنوان اثر تصادفی در نظر گرفته شد. مدلداخل مربع به
 

Yijk(m) = µ + τm + β(τ)im + ρ(τ)jm + α(k) + εij(k)m 

 

تصادفی دوره  اثر ،jmρ(τ) گاو داخل مربع؛ اثر ،imβ(τ)جامعه؛  میانگین ، μوابسته؛ متغییر ،ijk(m) Yکه در آن

های مربوط به اندازه در آنالیز داده .است ماندهباقی عوامل ij(k)mεو  ثابت تیمار اثر ،α(k) مربع؛ داخل

عنوان اثر تصادفی و ها اثر دوره بهمربوط به تیمار 2ثر فیزیکیؤفیبر م و 1ثر فیزیکیؤعامل م رات شاملذ

 یا ترکم احتمال سطح در مدل در مذکور عوامل اثراتعنوان اثر ثابت در نظر گرفته شد. اثر تیمار به

 حث شد.ب 21/2-12/2 احتمال سطح در داریمعنی به تمایل دار ومعنی 21/2مساوی 
 

 بحث و نتايج

 2هاای آزمایشای در جادول توزیع اندازه ذرات تیمار های آزمایشی:توزیع اندازه ذرات تیمارالف( 

داناه کنجاله سویا و  متر در تیمارمیلی 18/1بر روی الک  ماندهباقینشان داده شده است. درصد ذرات 

ثر فیزیکی سه ؤفیبر م که باعث شد درصد( P=24/2)ها بود از سایر تیمار تربیشسویای اکسترود شده 

سویای برشته شده دانه که در این آزمایش  جاییباشد. از آن تربیشها ( نیز در این تیمارP=23/2) الک

بر روی سینی در این تیماار و تیماار  ماندهباقیدرصد ذرات قرار گرفت ها آسیاب شد و در اختیار گاو

(. لئوناارد و باالک P=23/2)هاا باود از سایر تیماار تربیششده سویای برشته و اکسترود دانه مخلوط 

باشد، حتی ثر بودن فیبر فیزیکی میؤبیان کردند که میانگین اندازه ذرات معیاری مناسب برای م (1388)

 اما توزیع متفاوتی باشند. ،ها دارای میانگین یکسانی از نظر اندازه ذراتکه جیرهدر زمانی

( P>21/2)های آزمایشی قرار نگرفات ثیر تیمارأمصرف ماده خشک تحت تب( مصرف مواد مغذی: 

ونجه در ایران باشد زیرا در مطالعاه فتحای نصاری و ه یدلیل کیفیت پایین علوف( که شاید به3)جدول 

حااوی داناه  هاایهاا باین تیمارداری در مصرف ماده خشک گاوهیچ تفاوت معنی (،2227همکاران )

اکسترود شده، برشته شاده  ی برشته شده نبود و نیز نشان دادند که دانه سویایسویای خام و دانه سویا

ماده در دسات آباهداری بر مصرف ماده خشک نداشتند و تفااوت در نتاایج و کنجاله سویا تأثیر معنی

 دلیل کیفیت پایین علوفه یونجه در ایران گزارش کردند.پژوهش خود با دیگران را به

                                                                    
1- PeF  

2- PeNDF 
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 .خشک ماده براساس آزمایشی هایجیره شیمیایی ترکیب و اجزاء -1 جدول

 اجزای خوراکی، درصد ماده خشک
 های آزمایشیجیره

کنجاله 
 سویا

دانه سویای 
 برشته

دانه سویای 
 اکسترود

مخلوط دانه سویای 
 برشته و اکسترود

 24/22 24/22 24/22 24/22 علف یونجه خشک
 24/22 24/22 24/22 24/22 سیالژ ذرت

 11/17 11/17 11/17 11/17 شده یابآس دانه جو
 12/21 12/21 12/21 12/21 شده آسیاب دانه ذرت

 - - - 88/13 کنجاله سویا
 93/7 - 22/11 - دانه سویای برشته

 93/7 11/11 - - دانه سویای اکسترود
 23/2 23/2 23/2 23/2 کنجاله گلوتن ذرت
 14/2 37/2 72/2 24/2 1پودر چربی گرانولی

 22/1 22/1 22/1 22/1 2ط ویتامینی و معدنیپیش مخلو
 41/2 41/2 41/2 41/2 آهک

 22/1 22/1 22/1 22/1 جوش شیرین
 41/2 41/2 41/2 41/2 کلسیم فسفات-دی

 22/2 22/2 22/2 22/2 نمک
     ترکیب شیمیایی، درصدی از ماده خشک

 19/14 19/11 72/11 23/11 ماده خشک، درصد
 32/31 32/32 31/32 14/32 ماده آلی

 24/11 27/11 47/11 29/19 پروتئین خام
 89/31 91/38 29/38 37/37 کربوهیدرات غیر الیافی

 13/31 34/32 28/33 93/33 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
 87/1 71/1 72/1 48/4 عصاره اتری

 92/7 94/7 72/7 73/7 خاکستر
 97/1 97/1 97/1 91/1 3خشک( ماده کیلوگرم بر مگاکالری)شیردهی  خالص انرژی

درصد  1(، حداکثر 12:2Cدرصد اسید لوریک ) 2درصد چربی خالص که شامل حداکثر  33: حاوی حداقل 82-19پالمک 1

 11تاا  7(، 18:2Cاستئاریک )درصد اسید 2(، حداکثر 19:2Cپالمیتیک )درصد اسید 82(، حداقل 14:2Cاسید میریستیک )

کیلوکاالری انارژی در هار  712/8دارای نیاز و ( 18:2Cلینولئیک )درصاد اساید 3و حداکثر  (18:1Cاولئیک )درصد اسید

 کیلوگرم بود.

فرول، المللای کلسایواحد بین 392222المللی بتاکاروتن، واحد بین 1322222کیلوگرم بر اساس ماده خشک حاوی هر 2

گرم  28/2گرم منگنز،  12گرم آهن،  8/2گرم ید،  11/2گرم مس،  4گرم کبالت،  12/2المللی توکوفرول، واحد بین 12222

 گرم روی بود. 19سلنیوم و 
 شد. محاسبه 2221 سال ملی هایپژوهش انجمن جداول اساسبر3
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 های آزمایشی.جیره خصوصیات فیزیکی -2جدول 

 

 های آزمایشیجیره

خطای 

 استاندارد

سطح احتمال 

 داریمعنی

کنجاله 

 سویا

دانه 

سویای 

 برشته

ه سویای دان

 اکسترود

مخلوط دانه 

سویای برشته 

 واکسترود

 جیره آزمایشی

مانده بر درصد ذرات باقی

 ها، ماده خشکروی الک
      

 48/2 87/2 92/9 33/9 94/7 23/7 متر، میلی13

 83/2 34/2 22/24 31/23 87/23 29/23 متر، میلی8

 a18/41 b24/33 a13/44 b32/42 33/1 24/2 متر، میلی18/1

 c87/23 a29/23 bc92/21 ab28/28 77/2 23/2 مترسینی، میلی

       1ضریب مؤثر بودن فیزیکی

 88/2 22/2 31/2 32/2 32/2 31/2 مترمیلی 8تر از بزرگ

 a79/2 c71/2 ab74/2 bc72/2 23/2 23/2 مترمیلی 18/1تر از بزرگ

       ، درصد2الیاف مؤثر فیزیکی

 94/2 19/2 43/3 31/3 82/3 22/12 ترممیلی 8تر از بزرگ

 a49/21 b21/22 a49/24 b28/22 31/2 23/2 مترمیلی 18/1تر از بزرگ

میانگین هندسی اندازه 

 متر، میلی3ذرات
a11/4 b72/3 b81/3 b71/3 24/2 12/2 

 b31/2 a19/3 b37/2 a28/3 21/2 27/2 مترانحراف معیار، میلی
a ،b ،c مشابه در یک ردیف دارای اختالف معنیغیرها با حروف میانگین( 21/2دارند>P.) 
( و ساه الاک بااالیی Pef<8بار روی دو الاک بااالیی ) ماندهباقیضریب مؤثر بودن فیزیکی با نسبت ماده خشک ذرات 1

(18/1>pef.غربال پنسیلوانیا تعیین گردید ) 
( با ضرب الیاف نامحلول در شوینده peNDF<18/1باالیی )و سه الک  (peNDF<8میزان الیاف مؤثر فیزیکی دو الک باالیی )2

 محاسبه گردید. peNDF<18/1و  pef <8ها به ترتیب در خنثی خوراک
 محاسبه شد. ( 42421دارد جامعه مهندسی کشاورزی آمریکا )روش توصیه شده توسط استان اساس روشبر3

 

ن تیمارهای سویای فرآوری ( مصرف ماده خشک بی2211ن )امانلو و همکارا پژوهشی توسطدر 

تفاوتی نداشت. لیو و سویای خام دانه نیز کنجاله سویا )تیمار شاهد( و (، شده )برشته و اکسترود شده
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گاوهای شیرده را سویای برشته شده ماده خشک مصرفی استفاده از ( نشان دادند که 2228همکاران )

استفاده از چربی در جیره از طریق  که گزارش کردند (2212رانگ و همکاران )همچنین . تغییر نداد

در این . نداشت مصرفی بر ماده خشک تأثیریدیده )برشته و اکسترود شده(  دانه سویای حرارت

که  (P=29/2) های شکم دوم زایش تمایل به افزایش داشتمصرف ماده خشک در گاوپژوهش 

تولید شیر بود زیرا تولید شیر در گاوهای شکم  دلیل افزایشبه مصرف خوراک به تربیشاحتماال نیاز 

 . (P=21/2) بودگاوهای شکم اول از  تربیشدوم 

ثیر تیمارهای آزمایشی أتولید شیر و ترکیبات آن تحت ت( تولید شیر و درصد چربی و پروتئین آن: پ

داشات. داری نمصرف ماده خشک بین تیمارها تفاوت معنای زیرا (3( )جدول P>21/2) ندقرار نگرفت

تولیاد  بهباودی گاوهای شیری را در جیرهاستفاده از سویای برشته شده در ( 2213عبدی و همکاران )

 ها( درصد پروتئین شیر بین تیمار2212در مطالعه امانلو و همکاران )ثر ندانستند. ؤترکیبات آن م وشیر 

لی است کاه درصاد چربای و این در حاتفاوتی نداشت شده و کنجاله سویا(  سویای برشته، اکسترود)

کنجالاه ساویا باود. از  تربیش (سویای اکسترود شده وسویای برشته های حاوی چربی )شیر در تیمار

وتئین و پارتفاوتی در درصد چربای  (2211 ،وجویک و همکارانرادی؛ 2212،پتیت) گرانسایر پژوهش

 نکردند. گزارششده(  )برشته و اکسترودشیر بین منابع مختلف سویای حرارت دیده 

 ماندهباقیها بر مصرف ذرات اثر تیمارهر الک و شاخص انتخاب:  روی ماندهباقی( مصرف ذرات ج

ها بدون توجاه باه ناوع جیاره آورده شده است. اکثر گاو 3روی هر الک و فعالیت انتخاب در جدول 

ذرات (. در ایان آزماایش مصارف 2227کنناد )ویاوریس و همکااران، ذرات درشت را انتخاب نمای

. مصرف ذرات ریز )ساینی( (P=27/2) داری داشتها تمایل به معنیمتر بین تیمارمیلی 13تر از بزرگ

داری داشت و در تیمار حاوی دانه سویای برشته شده و مخلوط دانه سویای ها تمایل به معنیبین تیمار

آسایاب شادن داناه ساویای  دلیالکه به (P=29/2)ها بود از سایر تیمار تربیشبرشته و اکسترود شده 

ها قرار نگرفت ثیر تیمارأمتر در این پژوهش بود. فعالیت انتخاب تحت تمیلی 1 منافذ برشته شده با قطر

(21/2<P). 
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مانده برر روی های آزمایشی بر تولید شیر و ترکیبات آن، مصرف ماده خشک، مصرف ذرات باقیاثر جیره -3جدول 

 هر الک و شاخص انتخاب.

 

 های آزمایشینگین جیرهمیا
خطای 
 استاندارد

 شکم زایش
سطح احتمال 

 داریمعنی

کنجاله 
 سویا

سویای 
 برشته

سویای 
 اکسترود

مخلوط 
سویای برشته 

 و اکسترود

شکم 
 اول

شکم 
 دوم

اثر 
 شکم

اثر جیره 
 آزمایشی

ماده خشک مصرفی، 
 کیلوگرم در روز

71/22 11/21 12/22 91/21 43/2 14/21 42/22 29/2 22/2 

تولید شیر خام، 
 کیلوگرم در روز

14/37 79/37 92/37 22/37 19/2 98/38 42/39 21/2 32/2 

 32/2 28/2 32/1 24/1 21/2 21/1 22/1 31/1 33/1 چربی شیر، درصد
 91/2 43/2 12/3 12/3 23/2 13/3 11/3 28/3 13/3 پروتئین شیر، درصد

         هامانده بر روی الکمصرف ذرات باقی
 a12/1 ab47/1 bc27/1 c13/1 23/2 33/1 33/1 12/2 27/2 مترمیلی 13
 33/2 32/2 33/4 22/1 22/2 14/1 23/1 23/1 18/1 مترمیلی 8

 a14/12 b91/8 a28/12 b23/3 23/2 38/3 78/3 11/2 21/2 مترمیلی 18/1
 b47/1 a42/9 b72/1 a22/9 13/2 84/1 21/9 13/2 29/2 سینی

          ، درصد1شاخص انتخاب
 17/2 31/2 14/84 74/87 33/3 37/83 39/82 24/88 17/31 مترمیلی 13
 42/2 28/2 99/37 21/38 13/2 31/38 19/37 18/38 11/38 مترمیلی 8

 39/2 82/2 11/122 47/122 32/2 97/122 31/122 23/122 18/122 مترمیلی 18/1
 32/2 43/2 27/121 11/122 72/2 28/121 49/121 97/122 73/33 سینی

a، b، c مشابه در یک ردیف دارای اختالف معنیها با حروف غیرمیانگین( 21/2دارند>P.) 
دهناده انتخااب باه نفاع نشاان 122نشان دهنده عدم فعالیت انتخاب، شاخص انتخاب بایش تار از  122شاخص انتخاب برابر با 1

 (.2223باشد )لئوناردی و آرمنتانو، انتخاب علیه )پس زدن و نخوردن( میدهنده نشان 122از  ترکم)خوردن(، شاخص انتخاب 
 

آورده شاده  4الگوی مصرف خاوراک و نشاخوار در جادول ( الگوی مصرف خوراک و نشخوار: چ

هساتند )دیویاد و ماارلن،  های شیری دارای الگوی خوردن روزانه طبیعی و الگوی نشخواراست. گاو
دهی وجود دارد، کاه در های مختلف خوراکبین سیستم وردن و نشخوار(. تنوع زیاد در زمان خ2222

های غذایی و نشخواری در روز، تحات این پژوهش الگوی مصرف خوراک شامل طول و تعداد وعده

عنوان یک تئوری نشان داده شده است که ترکیبات موجود در . به(P>21/2) ها قرار نگرفتتاثیر تیمار
عبارتی مصرف خوراک را به بت یا منفی بر مصرف خوراک داشته باشند و یا بهتوانند اثر مثخوراک می

( و براساس این تئاوری باا افازایش سامیت یاک 1331شکل مثبت یا منفی تحریک نمایند )پروونزا، 
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شود کاه در نتیجاه آن های غذایی اضافه میخوراک از اندازه وعده غذایی کاسته شده و به تعداد وعده

یابد که در پژوهش حاضر استفاده از چربی در جیره از طریق داناه ساویای اهش میخوراک مصرفی ک

های آن نداشت. طاول خاوردن بارای داری بر اندازه وعده غذایی و تعداد وعدهفرآوری شده، اثر معنی
هاای که مصرف مااده خشاک در گااوجا . از آن(P=29/2)داری داشت اثر شکم زایش تمایل به معنی

های ، نرخ خوردن نیز در گاو(P=29/2)های شکم اول تمایل به افزایش داشت ت به گاوشکم دوم نسب
هاای شاکم اول هاای نشاخواری در گااو. طول وعاده(P=21/2)زا بود شکماز تک تربیشزا دو شکم

هاای شاکم اول زیرا زمان نشخوار )دقیقه در روز( در گاو (P=22/2)های شکم دوم بود از گاو تربیش
 .(P=29/2)های شکم دوم تمایل به افزایش داشت به گاونسبت 

آورده شده است. در ایان  1فعالیت خوردن، نشخوار و الگوی جویدن در جدول ( فعالیت جویدن: ح

داری هاا تمایال باه معنایآزمایش فعالیت خوردن به ازای کیلوگرم ماده خشاک مصارفی باین تیماار

(27/2=P) دیاواره ذرات، ماده خشک مصارفی و  ( اندازه2228ن )داشت. در مطالعه بوشمن و همکارا

گذاشاتند. هایی بودند که در خوردن و زمان صرف شده برای خوردن اثر میای از فاکتورسلولی علوفه
کنناد تحات ثر مایأعمدتا توسط عوامل فیزیکی که سهولت جویدن و بلع را مترفتار مصرف خوراک 

 ،ثر فیزیکای جیارهؤدر این پژوهش با کاهش فیبار ما(. 2228)بوشمن و همکاران، گیرد تاثیر قرار می
فعالیت خوردن و نشخوار تغییری نکرد و رفتار خاوردن و زماان نشاخوار براسااس دقیقاه در روز در 

هاای آزمایشای قارار ثیر تیماارأتحت تا برخوردار بودندهایی که از یک سطح علوفه به کنسانتره جیره
ثیر قارار نگرفات و أصورت دقیقه در روز نیز تحت تجویدن به در نتیجه کل زمان (P>21/2)نگرفت 

 (2222)ماکاوا و همکاران مصرف چربی از طریق سویای فرآوری شده، به هضم فیبر آسیبی نزده بود. 

گزارش کردند که تغییرات در زمان نشخوار ممکن است مرتبط با تفاوت در ماده خشک مصرفی و نیز 
عنوان فاکتوری برای تشاخیص فعالیت نشخوار بهو نیز بیان کردند که  پذیری مواد مغذی باشدگوارش

شاکم زایاش بار شود. در ایان پاژوهش دلیل تحریک ترشح بزاق در نظر گرفته میسالمت شکمبه به
های شکم اول نسابت باه گاوهاای شاکم دوم داری داشت و گاوفعالیت خوردن و نشخوار تأثیر معنی

فعالیت نشخوار کردند. با توجه به این که گاوهای چند شکم تمایل تری را صرف خوردن و زمان بیش
اند، طبیعی است که این دسته از گاوها سرعت مصرف خاوراک تری داشتهبه مصرف ماده خشک بیش

تار دلیل این که نرخ عبور در گاوهای چند شکم نسبت باه یاک شاکم بیشباالتری داشته باشند اما به

تری نسبت به گاوهای چند شکم رود که گاوهای تک شکم با آرامش بیشیرو انتظار آن ماست از این
 تری هم داشته باشند.خوراک مصرف نمایند و به واسطه آن طول زمان نشخوار طوالنی
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 .های آزمایشی بر فعالیت جویدناثر جیره -5جدول 

 

 آزمایشی هایجیره میانگین

خطای 

 استاندارد

 ریداسطح احتمال معنی شکم زایش

کنجاله 

 سویا

سویای 

 برشته

سویای 

 اکسترود

مخلوط 

سویای برشته 

 و اکسترود

شکم 

 اول

شکم 

 دوم

اثر 

 شکم

اثر جیره 

 آزمایشی

          زمان خوردن

 28/2 29/2 294 321 13/8 273 274 238 281 دقیقه بر روز

 12/2 21/2 17 13 18/1 17 17 22 13 دقیقه به ازای وعده غذایی

ازای کیلوگرم ماده دقیقه به 

 خشک مصرفی
b14/12 a12/14 b71/12 b34/12 41/2 23/14 34/11 21/2> 27/2 

          زمان نشخوار

 78/2 <21/2 437 119 33/13 494 483 478 481 دقیقه بر روز

 32/2 22/2 21 31 74/1 28 28 28 23 نشخوار دقیقه به ازای وعده

دقیقه به ازای کیلوگرم ماده 

 فیخشک مصر
28/21 43/22 14/22 19/21 82/2 12/24 93/13 21/2> 72/2 

          کل زمان جویدن

 44/2 <21/2 722 817 12/13 743 718 771 792 دقیقه بر روز

 29/2 23/2 21 21 37/2 22 23 24 24 دقیقه به ازای وعده غذایی

دقیقه به ازای کیلوگرم ماده 

 خشک مصرفی
83/33 19/39 83/34 12/34 32/2 32/38 17/31 21/2> 23/2 

 44/2 <21/2 738 923 12/13 937 983 991 978 زمان استراحت، دقیقه بر روز
a ،b مشابه در یک ردیف دارای اختالف معنیها با حروف غیرمیانگین( 21/2دارند>P.) 

 

 گیرینتیجه

تولید شیر تأثیری بر  هادر این پژوهش خوراندن دانه سویای برشته و اکسترود شده و یا مخلوط آن

الگوی خوردن و نشخوار و نیز فعالیت جویدن نداشت. افزودن ی، ماده خشک مصرفو ترکیبات آن، 

چربی به جیره از طریق دانه سویای فرآوری شده باعث کاهش مصرف ماده خشک نشد. این امر 

تمالی منفی تغذیه دانه سویای ها باشد که مانع از اثر احای جیرهتواند دال بر کافی بودن الیاف علوفهمی

 فرآوری شده بر سالمت شکمبه شده است.
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 قدرداني و تشکر

های اجرایی این تحقیق را بر عهده از شرکت دان رست آسیا و شرکت کوهپایه که بخشی از هزینه

 گرفتند کمال تشکر را دارم.
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Abstract 12 
The effect of feeding roasted- or extruded soybean and their equal combination 

instead of soybean meal on feed intake, milk yield and milk composition, meal 

pattern and chewing behavior was evaluated using four multiparous (DIM = 113 ± 
14) and four primiparous (DIM = 96 ± 20) Holstein dairy cows. Cows were used in 

a replicate 4 × 4 Latin square design with 21-d periods. Experimental diets were: 1) 

diet containing soybean meal (13.88% of dietary DM); 2) diet containing roasted 

soybean (15.22% of dietary DM); 3) diet containing extruded soybean (15.55% of 
dietary DM); and 4) diet containing equal blend (7.69% of dietary DM) of roasted- 

and extruded soybean. Feed intake, sorting index, meal pattern, and chewing 

behavior were measurement using standard procedures. Milk yield and milk 
composition, dry matter intake, meal size and inter-meal interval were not 

influenced by experimental diets. Although both meal length and total eating time 

tended (P=0.06) to be increased for primiparous vs. multiparous cows, eating rate 

(P=0.06) and dry matter intake (P=0.01) were greater for multiparous cows. 
Experimental diets had no effect on sorting index. Number of rumination bouts and 

total rumination time were greater for primiparous vs. multiparous cows. Results 

indicated that milk yield, dry matter intake, feeding pattern, and chewing activity 
were not influenced by feeding processed soybean instead of soybean meal. 
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