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در نشخوارکنندگان  نشریه پژوهش  

1396، چهارم، شماره پنجمجلد   
http://ejrr.gau.ac.ir 

  

  و  قابلیت هضم  عملکرد، سویا بر  سویا فرآوري شده با کنجاله اثر جایگزینی دانه
  گاو شیري هلشتاین اي در  شکمبههاي خونی و فراسنجهبرخی 

  

  1عباسعلی ناصریان و 2محمدهادي اعظمی، 1عبدالمنصور طهماسبی*

  دانشگاه فردوسی مشهد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، ارشد آموخته کارشناسی دانش2و  استاد1
  13/3/96 ؛ تاریخ پذیرش:3/10/95 تاریخ دریافت:

  

  ١چکیده 
. در گاوهـاي گـرددها مـیفرآوري اقالم خوراکی گاه موجب افزایش بازده مصرف خوراك و نتیجتا عملکرد دام سابقه و هدف:

هاي شکمبه اسـت. از ایـن رو اسـتفاده از منـابع پـروتئین روارگانیسمکشیري پر تولید نیاز به پروتئین بیش از ظرفیت تولیدي می
آن افـزایش  شود که نتیجـهباشد. فرآوري حرارتی سویا موجب افزایش محتوي پروتئین عبوري خوراك میعبوري، ضروري می

  باریک (با حداقل تغییرات) و به طبع آن افزایش بازده استفاده از نیتروژن خواهد بود.  جذب پروتئین جیره در روده
  

روز  117±9کیلـوگرم وزن زنـده،  4/571±58هلشتاین چند شکم زایش بـا میـانگین  راس گاو اصیل 9تعداد  ها:مواد و روش
 وجیـره پایـه (علوفـه شـامل تیمارها  تفاده شد.در قالب طرح گردان با سه تکرار اس کیلوگرم 4/29±8شیر  شیرواري و تولید

براي هر دوره  .کنسانتره) +  کنجاله سویا، جیره پایه + دانه سویاي برشته و جیره پایه + دانه سویاي اکسترود شده بودند
 7یی و غـذا هـاي پذیري به جیره روز عادت 14روزه شامل  21دوره  3راس گاو در نظر گرفته شد. آزمایش در  3در هر تیمار 

در روز دوره جمع آوري، نمونه گیري و رکورد برداري، انجام شد. اندازه گیري عملکرد تولید شیر به صورت روزانه انجام شد. 
غلظـت  چربی، پروتئین، الکتوز و کل مواد جامد شیر به عمل آمد. ، نمونه گیري از شیر جهت تعیینهر دوره 20و  19 روزهاي

هاي شکمبه و فراسنجه اسیدیته بلیت هضم مواد مغذي،قا در هر دوره نمونه گیري اندازه گیري شد.نیتروژن  خون، شکمبه و شیر 
  مورد مطالعه قرار گرفت. )و کلسترول اي، پروتئین کل، تري گلیسیریداوره گلوکز، نیتروژن(خونی 

  
میـانگین افـزایش وزن  و ان مصرف ماده خشـکداري بر میز سویا اثر معنی سویا فرآوري شده با کنجاله جایگزینی دانه ها:یافته

درصد چربی، کل مواد جامد، درصد چربی، درصد  5/3، تولید شیر تصحیح شده بر اساس يتولید شیر میزان کل نداشت. روزانه
 ،کمبهآمونیاکی ش اسیدیته و نیتروژنهاي فراسنجهداري نداشت.  تیمارها تفاوت معنی پروتئین، درصد الکتوز و نیتروژن شیر بین

خنثـی  آلی، پروتئین خام و الیاف نـامحلول در شـوینده خشک، ماده تحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. قابلیت هضم ظاهري ماده
و کلسترول بین  گلیسیرید اي، پروتئین کل، ترياوره هاي خونی گلوکز، نیتروژنتحت تاثیر تیمارها قرار نگرفت. غلظت فراسنجه

  یکسان بود. هاي مختلف آزمایشیگروه

                                                             
   a.tahmasbi@lycos.com نویسنده مسئول:*

 



 و همکاران طهماسبی رعبدالمنصو

62  

سویاي برشته شده و یا اکسترود شده منجر به بهبود  سویا با دانه حاضر نشان داد که جایگزینی کنجاله نتایج مطالعه :گیرينتیجه
سویا تنها در صورتی منطقی  سویاي فرآوري شده با کنجاله . جایگزینی دانهنشداواسط شیردهی در هلشتاین  عملکرد گاوهاي

  سویا کمتر باشد.نجاله کهزینه فرآوري دانه سویا از هزینه روغن کشی خواهد بود که 
  

  ، فراسنجه هاي خونیسویا، گاو شیري، تولید شیر ، کنجالهسویا فرآوري شده کلیدي: هاي واژه
  

  مقدمه
رشد روز افزون جمعیت جهـان تـوازن عرضـه و 
تقاضا را براي مواد خوراکی از جمله محصوالت لبنی 

هـاي مـدیریتی در از طرفی سیاسـت بر هم زده است.
دامپروري نوین به سمت تولید بیشینه هـدف گـذاري 

شوند. اصـالح نـژاد ظرفیـت تولیـدي در گاوهـاي می
شیري را باال برده برده است اما براي رسیدن به هدف 

اي مهیا باشند. هاي تغذیهتولید حداکثري بایستی زمینه
لید تـامین هاي اصلی گاوهاي شیري پر تویکی از نیاز

منبع مناسب پروتئین بـا تـوازن مطلـوب اسـید آمینـه 
اســت. پــروتئین میکروبــی ســنتز شــده در شــکمبه و 
پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه منابع اصلی اسـید 

و هنگامی که مقدار  )16( آمینه براي گاو شیري هستند
پروتئین قابل متابولیسم نزدیک به احتیاجات دام است 

ر اسـت اهمیـت ایـن اسـیدهاي آمینـه و یا از آن کمت
شود. حتی اگر احتیاجات پـروتئین میمشخص بیشتر 

قابل متابولیسم برآورده شود، ممکن است با استفاده از 
محافظت شده و پروتئین عبوري از شکمبه  اسید آمینه

و قابل جذب در روده (با منشا خوراك)، میزان تولیـد 
ــزایش دا ــیر را اف ــروتئین ش ــد پ ــیر و درص  ).18(د ش

بسیاري از منابع پروتئینی ممکن است محتوي پروتئین 
ضروري و  خام باالیی داشته باشند اما سطح اسید آمینه

ــه ــه ب ــا توج ــد. ب ــم باش ــا ک ــوري آنه ــروتئین عب  پ
هاي اقتصادي، ممکن است استفاده از منابع  محدودیت

پروتئینی عبوري حیوانی (نظیر پـودر مـاهی) همـواره 
هاي اقتصادي گـاهی بر محدودیت میسر نباشد. عالوه

به علت آلودگی احتمالی در منابع پـروتئین حیـوانی و 

هاي قابـل انتقـال از طریـق پـودر وع بیماريیامکان ش
اســتفاده از منــابع پروتئینــی  ،گوشــت و پــودر چربــی

حیوانی با محدودیت مواجه است. از این رو فـرآوري 
سـت هاي گیاهی و عبوري کردن آنها ممکـن اپروتئین

  کلید حل مشکل باشد. 
هاي در هاي با منشا گیاهی گزینهگرچه پروتئین

دسترس و ارزانی هستند اما بایستی به مواد ضد تغذیه 
یکی از منابع پروتئینی با منشا گیاهی آنها توجه کرد. 

باشند. امروزه تمایل به می هاي آنو فرآورده سویا دانه
جاي کنجاله  سویا فرآوري شده به استفاده از دانه

روند رو به رشد دارد. دانه کامل سویا نیز به  ،سویا
 35لحاظ محتوي پروتئین در سطح باالیی قرار دارد (

درصد)  88درصد پروتئین خام با قابلیت هضم  38تا 
عالوه بر این داراي سطوح باالي چربی است و 

هاي جایگزین مناسبی براي کنجاله سویا و مکمل
سوي دیگر دانه کامل سویا . از )14( چربی است

تواند با هدف حذف هزینه روغن کشی و گنجاندن  می
  ).14مکمل پروتئینی، جایگزین سویا شود (

دانه سویا به علت دارا بودن چندین عامل  البته
 ها بهتر است فرآوري شودضد تغذیه و بازدارنده

چندین روش فرآوري حرارتی براي تولید یک . )15(
قابل تجزیه در شکمبه و قابل جذب منبع پروتئینی غیر

در روده، از سویا تا به امروز به کار گرفته شده است، 
، 7، 6( یکسان نبوده استآنها هاي تولیدي اما پاسخ

هاي فرآوري دانه سویا از جمله روش .)22، 11
کردن  منبسطتوان به برشته کردن، میکرونیزه کردن،  می

همکاران و اکسترود کردن اشاره کرد. سوبوح و 
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) اکسترود کردن را بهترین روش فرآوري سویا 2002(
. اکسترود کردن روشی است که )24( معرفی کردند

گراد به  درجه سانتی 160تا  150طی آن در دماي 
شود و به طور سویا فرآوري میدقیقه  20تا  15مدت 

 ).28یابند (قابل توجهی مواد ضد تغذیه آن کاهش می
 30تا  1ست که طی آن سویا برشته کردن فرآیندي ا

دقیقه سانتیگراد در داخل  150تا  110دقیقه در دماي 
  ).12( گیرددستگاه روستر قرار می

) گزارش کردند 2015صدر ارحامی و همکاران (
ي سویا اکسترود شده و برشته شده اثر جایگزینی دانه

تولید شیر و ترکیبات آن، ماده خشک داري بر معنی
هاي عده غذایی و فاصله بین وعدهمصرفی، اندازه و

گرومر و همکاران  ).20ندارد (گاوهاي شیري غذایی 
) گزارش کردند جایگزینی دانه سویا فرآوري 1994(

شده با دانه سویا خام موجب بهبود عملکرد تولید شیر 
  ).12شود (در گاوهاي شیرده می

 با توجه به تنوع نتایج و نبود اطالعات کافی در زمینه
مطالعات بیشتري رسد ري دانه سویا به نظر میفرآو

هاي فرآوري مختلف الزم است. جهت ارزیابی روش
سویاي فرآوري  از این رو بررسی اثر جایگزینی دانه

سویا بر تولید و ترکیب شیر،  شده با کنجاله
در شکمبه  هايهاي خونی و فراسنجه فراسنجه

به  گاوهاي شیري هلشتاین در اواسط دوران شیردهی،
 حاضر در نظر گرفته شد. عنوان هدف مطالعه

  
  هامواد و روش

محل گـاوداري دانشـکده کشـاورزي  درین طرح ا

و بـا رعایـت اصـول حقـوق  دانشگاه فردوسی مشهد
راس گـاو  9تعـداد  انجام شـد.حیوانات این دانشگاه 

ــیل ــانگین  اص ــا می ــش ب ــکم زای ــد ش ــتاین چن هلش
روز شیرواري  117±9کیلوگرم وزن زنده،  58±4/571

در قالب طـرح گـردان  کیلوگرم 4/29±8شیر  و تولید
آزمایش مورد استفاده قرار گرفتند.  با سه تکرار در این

راس گاو در نظر گرفتـه  3براي هر دوره در هر تیمار 
شد. در این طرح گاوها در اصطبل تحقیقـاتی از نـوع 

می شدند. گاوهـا  نگهداري جایگاه انفرادي تسمه دار
تغذیــه و طــوري بــه آخــور بســته  ر انفــرادياز آخــو

دسترسی نداشته باشند و به  شدند که به آخور دیگر می
راحتی خوراك روزانه خود را مصرف نمایند. خوراك 

روز در اختیار گاوها شبانه در طی وعده غذایی در سه 
). آب مـورد 23:00و 14:00، 8:00شـد (قرار داده مـی

عبیه شده در کنار هر ت اتوماتیک نیاز گاوها از آبخوري
گردید و تمام حیوانات در طول مدت  می آخور تامین

  شبانه روز آزادانه به آب دسترسی داشتند. 
انرژي خالص نیتروژن و  تیمارها به لحاظ محتواي

جیره پایه (علوفه مشابه (ایزوکالریک) و شامل  ١شیردهی
کنجاله سویا معمولی، جیره پایه + دانه  + + کنسانتره) 

اي برشته و جیره پایه + دانه سویاي اکسترود شده سوی
ي سویا فرآوري ي سویا با دانهجایگزینی کنجاله بودند.

 هاي جیرهدرصد انجام شد.  50شده تا سطح حدود 
 درصد سیالژ 23درصد یونجه،  22به نسبت  یآزمایش
 درصد کنسانتره و بر اساس جداول احتیاجات 55جو و 

  ).1 تنظیم شدند (جدول ٢ییغذا

                                                             
1- NEL 
2- NRC  (2001) 
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 هاي آزمایشاجزاء و ترکیب شیمیایی جیره: 1جدول 
Table 1. Ingredients and chemical composition of experimental diets 

  

  هاي آزمایشیتیمار
Experimental treatments   

 سویا برشتهدانه سویا+  کنجاله

Soybean meal +Roasted 
soybean seed   

 تروداکس سویادانه سویا+  کنجاله

Soybean meal +Extruded 
soybean seed  

 سویا کنجاله

Soybean 
meal  

  Barley silage  18  18  18                سیالژ جو
  Alfalfa 20  20  20َ                              یونجه
  Barely grain  14.88  14.88  14.88                    جودانه 

  Corn grain  14.88  14.88  14.88                    دانه ذرت
  Canola meal 9  9  9               کلزا کنجاله
  Soy meal  6.07  6.51  11.16                   سویا کنجاله

  Wheat barn  8.12  7.62  9               سبوس گندم
  Fat powder 1.55  1.55  1.55                 پودر چربی

  1مکمل ویتامینه
Minerals and vitamins permix  

0.74  0.74  0.74  

  کربنات کلسیم
Calcium Carbonate  

0.56  0.56  0.56  

  Salt  0.18  0.18  0.18                                     نمک
 اکسترود سویادانه 

Extruded soybean  
-  6  -  

 شده سویا برشتهدانه 
Roasted soybean   

6  -  -  

 Chemical composition   شیمیایی ترکیبات

  proteinCrude   19.10  20.27  19.90           پروتئین خام 
  NEL  1.56  1.56  1.56              انرژي خالص شیرواري

  NDF 45.75  47.7  49.3   الیاف نامحلول در شوینده خنثی
  ADF 25.1  29.15 30.95 الیاف نامحلول در شوینده اسیدي

  Ash  9.4  5.65  7.25                            خاکستر خام
  EE 5.12  4.98  4.77                             عصاره اتري

واحد  2000المللی؛ ویتامین اي، هزار واحد بین 150آ ، 3المللی؛ ویتامین ویتامین آ یک میلیون واحد بین کیلوگرم):هر ویتامینی (در  - ترکیب مکمل معدنی -1
گرم، سولفات 3گرم، سولفات روي  2گرم، اکسید منیزیم  3گرم، سولفات آهن  19گرم،سولفات منیزیم  71گرم، بیکربنات سدیم  4/0اکسیدان المللی؛ آنتیبین

  .گرم 1/0گرم، سولفات کلسیم  3/0مس 
  

روزه انجام شـد. هـر دوره  21دوره  3آزمایش در 
 هـاي روز عادت پـذیري بـه جیـره 14آزمایش شامل 

ــذایی و  ــ 7غ ــري و روز دوره جم ــه گی ع آوري، نمون
رکورد برداري بود. مصرف خوراك به صورت روزانـه 

شـیر در کـل  تولیـدو کنترل  ثبتشد. اندازه گیري می
 انجـام شـد. در روزهـاي دوره آزمایش به طور روزانه

 گیري از شـیر جهـت تعیـین، نمونههر دوره 20و  19

 نیتــروژنالکتــوز،  اي،اوره نیتــروژن چربـی، پــروتئین،
آخـرین درو کل مواد جامد شیر به عمل آمـد.  اياوره

 ،غـذایی صـبح وعدهساعت پس از  3روز از هر دوره 
 انجام نمونه برداري از شیرابه شکمبه توسط لوله مري

، 691(مـدل  متـر pHبالفاصله توسط  آن pHشده و 
Metrohm (گردید. در مرحله بعد شیرابه توسط  ثبت

لیتـر از آن یلـیم 10الیه صـاف و  چهارمتقال  پارچه 
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 2/0کلریدریک  گرفته شده و معادل هم حجم آن اسید
نرمال بـه آن افـزوده و جهـت تعیـین ازت آمونیـاکی 

 گـراد سـانتیدرجـه  -20شکمبه در فریـزر بـا دمـاي 
گیري غلظـت نیتـروژن آمونیـاکی اندازه شد. نگهداري

 شکمبه با استفاده از روش فنل هیپوکلریت انجام شـد
وسیله اسپکتروفتومتري  سازي، بهمادهو پس از آ .)30(

نـانومتر  630غلظت آمونیاك در جذب با طـول مـوج 
بــا  ،روز آخــر هــر دوره آزمایشــی در .مشــخص شــد

لیتر خون گرفته  میلی10حیوان  دم سرنگ از سیاهرگ
اتـیلن هاي آزمایش حاوي هاي خون به لولهنمونه .شد
دقیقه  دور در 1500منتقل شدند و با  ١تترایک اسیددي

. جهت حصول پالسما سانتریفیوژ (پارس آزما) شـدند
اي، پـروتئین کـل، هاي گلوکز، نیتـروژن اورهفراسنجه

تــري گلیســیرید و کلســترول بــا اســتفاده از دســتگاه 
 در گیـري شــدند.) انـدازهA15اتـوآنالیزور (اسـپانیا، 

هـر دوره  آخـر روزدو  ابتداي شروع طرح آزمایشی و
قبـل از تغذیـه و  یشیردوشـز بعـد ا گاوهـا آزمایشی

پـروتئین خــام، مــاده خشــک،  شــدند. تــوزین، صـبح
گیري شد و ه شیوه رایج تجزیه تقریبی اندازهخاکستر ب

فیبـر نـامحلول در و ٢فیبر نامحلول در شوینده اسیدي 
و همکـاران بـر اسـاس ون سوسـت  ٣شوینده خنثـی

  ).27زده شدند (تخمین  )1991(
مواد مغذي از  جهت بررسی قابلیت هضم ظاهري

روش خاکستر نامحلول در اسـید بـه عنـوان نشـانگر 
 ) استفاده شـد1995داخلی و از فرمول پوند و چرچ (

. تعیین غلظت مواد مغـذي و نشـانگر بـه روش )19(
 ) صورت پـذیرفت1977پیشنهادي ون کلن و یانگ (

)26( .  

                                                             
1- EDTA 
2 -  Acid Detergent Fiber (ADF) 
3 - Neutral Detergent Fiber (NDF) 

 ، آنـالیزگـردانآزمـایش در قالـب طـرح  هايداده
چهار تیمار در قالب  سهین طرح، واریانس شدند. در ا

مـورد آزمـایش با سه تکرار دوره سه در  جیره غذایی
بـا اسـتفاده از  آزمـایش. نتایج حاصـل از ندقرار گرفت

مورد تجزیه و تحلیـل قـرار  16Minitab آماري برنامه
  بود: زیر گرفتند. مدل آماري طرح به شکل

YijkL= µ + SK + Rik+ Cjk+ TL + (TL × SK) + еijLk 

در  مربعاثرات متقابل دوره، تیمار و هریک از چنانچه 
 بود، ایـن اثـر در خطـاي دارمعنی 75/0سطح بیش از 

از  صـورتاین شد. در غیرمانده، در نظر گرفته میباقی
 گردید.مدل حذف می

Yijkl= مشاهده مربوطه ،µ ،میانگین =Sk اثـر =k  امـین
 j= اثـرCjkامین گـروه، kامین گاو در  i= اثر Rikگروه، 

امــین تیمــار،  l= اثــر Tlامــین گــروه، kامــین دوره در 
(TL×SK) اثر متقابل تیمار در گروه و =еijlk اثر بـاقی =

  مانده.
 تیمارهــا از آزمــون چنــد میــانگین مقایســه بــراي

  خطا استفاده شد. درصد 5توکی در سطح  اي دامنه
  

  و بحث نتایج
و (برشته شـده سویا فرآوري شده  جایگزینی دانه

داري بر میـزان سویا اثر معنی با کنجالهاکسترود شده) 
مصرف مـاده خشـک، تغییـرات وزن بـدن و ضـریب 

هاي شکمبه (اسـیدیته تبدیل خوراك نداشت. فراسنجه
هـاي مختلـف تفـاوت آمونیاکی) بین گروه و نیتروژن

  ).2داري به لحاظ آماري نداشتند (جدول معنی



 و همکاران طهماسبی رعبدالمنصو

 66  

  هاي شکمبهي خشک، تغییرات وزن بدن و فراسنجها بر مصرف مادهسوی تاثیر فرآوري دانه :2جدول 
Table 2. Effect of soybean seed processing on DMI, BW changes performance and rumen 
parameters 

  هاي آزمایشیتیمار  
Experimental treatments  

    

دانه سویا+  کنجاله
 سویا برشته

Soybean meal 
+Roasted 

soybean seed  

دانه سویا+  کنجاله
 اکسترود سویا

Soybean meal 
+Extruded 

soybean seed  

 سویا کنجاله
Soybean 

meal  
  

خطاي استاندارد 
  هامیانگین
SEM  

سطح احتمال 
  معنی دار شدن

P-value  

 (کیلوگرم) مصرف ماده خشک
Dry matter intake(kg)  

22.70  23.01  23.20    0.251  0.7776  

 (% وزن بدن)مصرف ماده خشک 
Dry matter intake (% of Body 
weight)  

3.75  3.82  3.86    0.032  0.4832  

  )kgمیانگین افزایش وزن روزانه  (
Body weight gain (kg)  

0.52  0.43  0.58    0.133  0.8501  

         Rumen parameters    هاي شکمبهفراسنجه
  pH  7.98  6.94  7.81    0.943  0.7129                                     اسیدیته
  گرم بر دسی لیتر) (میلی آمونیاکی نیتروژن

Ammonia nitrogen (mg/dl) 6.65  6.74  6.72    0.055  0.4211  

 

در بسیاري از آزمایشات گزارش شـده اسـت کـه 
اکسـترود و برشـته ماننـد سـویا  حرارتی دانه فرآوري

ســویا موجـب تفــاوت  بــا کنجالـه مقایسـهکـردن در 
 23، 9، 2( شوددار در سطح مصرف خوراك نمی معنی

کامل سویا و جایگزینی آن بـا  اما فرآوري دانه). 25 و
خشـک گاوهـاي  سویا بر میزان مصـرف مـاده کنجاله

شیرده اثرات یکسانی نداشـته اسـت. برخـی دیگـر از 
 محققین نیز گزارش کردند که تغذیـه گاوهـا بـا دانـه

 با کنجالمقایسه  ر کامل سویا و سویا حرارت دیده د
) 13، 3( و یا کـاهش ) 29، 17( سویا موجب افزایش

اثـر شود. از دالیل احتمالی بـیمصرف ماده خشک می
 بودن فرآوري حرارتی سویا و جایگزینی آن با کنجاله

توان به کیفیـت سویا بر میزان مصرف ماده خشک، می
در واقـع  ).10( مصـرفی در جیـره اشـاره کـرد علوفه

کنـیم که نتایج مطالعات مختلف را بررسی می هنگامی
بایستی اثر کیفیت علوفه را (به ویژه در مطالعـاتی کـه 
کیفیت علوفه در آنها پایین است) بر مصـرف در نظـر 

اثـر  که شودمیسبب   علوفهپایین گرفت. زیرا کیفیت 
 افزایشی و یا کاهشی اقالم کنسانتره بـر مصـرف مـاده

) 2015امی و همکـاران (خشک بروز نکند. صدر ارح

دانـه سـویا بـا  گزارش کردند جایگزینی کامل کنجاله
اکسـترود شـده تـاثیري بـر  سویا برشته شده و سـویا

هلشتاین اواسط شیردهی  خشک گاوهاي مصرف ماده
آنها محتوي چربی جیره را عامـل تـاثیر  ).20نداشت (

حاضر  خشک دانستند. در مطالعه گذار بر مصرف ماده
جیـره در با توجـه بـه اینکـه محتـوي چربـی  احتماال

) 1نزدیک به هـم بـود (جـدول  آزمایشی  تیمارهاي 
چربی جیره باعث تغییر مصرف خوراك نشـد. عـالوه 

هاي جیره فیبر نامحلول در شوینده خنثیبر این مقدار 
توانـد یکـی از آزمایشی نیز نزدیک به هم بود که مـی

  ).1دالیل مصرف خوراك یکسان باشد (جدول 
گاوهاي شیرده غذایی نیاز  ،بالفاصله پس از زایش

تـا  300 خشکی به شیرواري گذار از مرحله به واسطه
کننـد و در اوایـل دوران درصد افزایش پیدا مـی 700

اما با  .گیردشیردهی دام در توازن منفی انرژي قرار می
گذشت زمـان و رسـیدن اوج مصـرف خـوراك و در 

به توازن مثبت انرژي بر  اواسط شیرواري گاوها مجدد
آن افـزایش وزن گاوهـاي شـیرده  گردند که نتیجهمی

در مطالعه حاضـر نیـز تغییـرات وزن بـدن  ).8(است 
روند افزایشی داشتند کـه احتمـاال ایـن افـزایش وزن، 
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ناشی از توازن مثبت انرژي در اواسط و اواخـر دوران 
 از نظـرهـا اما با توجه بـه اینکـه جیـره. بودشیردهی 

رفـت (ایزوکالریک) بودند انتظار مـیهم سطح انرژي 
هاي مختلـف که روند تغییرات وزن بدن در بین گروه

 دار نباشد.   آزمایشی معنی

) گزارش کردند فرآوري 2015عبدي و همکاران (
 داري بـر غلظـت نیتـروژنسویا اثر معنی حرارتی دانه

 ).1(گاوهاي شیرده نداشت در شکمبه  pHو آمونیاکی 
) نیز گزارش کردند غلظت 1991سکات و همکاران (ا

اي کـه شیرده شکمبه گاوهاي pHآمونیاکی و  نیتروژن
سویاي برشته شده و یـا  اکسترود شده، دانه دانه سویا

، بـه لحـاظ آمـاري دبودنـ سویا مصرف کـرده کنجاله
بـایلونی و همکـاران  ).22( نداشتندداري تفاوت معنی

درصــد  70) دریافتنــد کــه جــایگزینی حــدود 2004(
سـویا دانـه اکسترود شـده و  سویادانه سویا با  کنجاله

 نیتـروژنغلظـت و  pHداري بـر برشته شده اثر معنـی
. احتمـاال )4( آمونیاکی شکمبه گاوهاي شیرده نداشت

مایشی  آز برابر پروتئین و چربی سه جیره سطوح تقریباً
شکمبه بـین تیمارهـاي هاي فراسنجه جب یکسانیمو

مختلف شده اسـت. عـالوه بـر ایـن غلظـت یکسـان 
آزمایشـی تیمارهـاي  آمونیاکی شکمبه در بین نیتروژن

که سـطح واقعـی پـروتئین قابـل تجزیـه در  دادنشان 
  .بودشکمبه در این آزمایش تقریبا برابر 

خشـک، مـاده آلـی،  قابلیت هضـم ظـاهري مـاده

خنثـی در  خام و الیاف نـامحلول در شـویندهپروتئین 
 هاي تغذیه شده با سویا برشـته شـده و سـویايگروه

سـویا  دانه اکسترود شده با گروه تغذیه شده با کنجاله
بـر خـالف نتـایج مطالعـه داري نداشت.  تفاوت معنی

) گـزارش 2015حاضر صـدر ارحـامی و همکـاران (
ین خام بـا خشک و پروتئ کردند که قابلیت هضم ماده

). ایـن 20برشته کردن و اکسترود کردن کاهش یافت (
محققین دلیل کاهش قابلیت هضم ظاهري مواد مغذي 
را افزایش مقدار چربـی و نـوع چربـی و اثـر مهـاري 

هـاي اسیدهاي چـرب غیراشـباع بـر فعالیـت بـاکتري
سلوالیتیک شکمبه گزارش کردند. اسکات و همکاران 

دانه سویا برشته شده ذیه ) نیز گزارش کردند تغ1991(
سـازي تـدریجی روغـن باعـث کـاهش به علـت آزاد

). در بیشـتر 21شـود (قابلیت هضم مـواد مغـذي مـی
مطالعات انجام شده در رابطه با فرآوري دانه سویا، کل 

شـود و از ایـن سویا جایگزین می سویا با دانه کنجاله
شود امـا در مطالعـه رو محتوي چربی جیره بیشتر می

سویا  فـرآوري شـده  ضر کنجاله سویا کامال با دانهحا
جایگزین نشده است. احتماال جایگزینی جزئی ممکن 
است دلیل یکسان بودن قابلیـت هضـم ظـاهري مـواد 

  هاي مختلف آزمایش بوده باشد.مغذي بین گروه
داري بین تیمارها به لحاظ  هیچ تفاوت معنی

تري  اي، پروتئین کل،لظت گلوکز، نیتروژن اورهغ
  ).3گلیسیرید و کلسترول خون مشاهده نشد. (جدول

    
  

  قایلیت هضم مواد مغذي سویا بر تاثیر فرآوري دانه :3 جدول
Table 3. Effect of soybean seed processing on nutrient digestibility 

      Experimental treatments    هاي آزمایشیتیمار  

دانه سویا+  کنجاله
 سویا برشته

Soybean meal 
+Roasted 

soybean seed  

دانه سویا+  کنجاله
 اکسترود سویا

Soybean meal 
+Extruded 

soybean seed  

 سویا کنجاله
Soybean 

meal  
  

خطاي استاندارد 
  هامیانگین
SEM  

سطح احتمال 
  معنی دار شدن

P-value  

 ماده خشک
Dry matter (%)  

65.02  64.44  62.98    1.671  0.8112  

 یماده آل
Organic matter (%)  69.73  70.19  69.55    1.037  0.7221  

 خام پروتئین
Crude protein (%)  

57.76  58.19  60.01    1.425  0.8834  

 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
NDF (%)  

44.07  45.11  45.45    1.75  0.3921  
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  پالسما خون هايمتابولیتبرخی سویا بر تاثیر فرآوري دانه :4جدول 
Table 4. Effect of soybean seed processing on some blood plasma parameters 

  هاتیمار  
treatments  

  

خطاي استاندارد 
  هامیانگین
SEM  

سطح احتمال 
  معنی دار شدن

P-value  

دانه سویا+  کنجاله
 سویا برشته

Soybean meal 
+Roasted 

soybean seed  

دانه سویا+  کنجاله
 اکسترود سویا

Soybean meal 
+Extruded 

soybean seed  

 کنجاله
 سویا

Soybean 
meal  

  

 )یترل یگرم بر دس یلی(م گلوکز
Glucose (mg/dl)  

57.1  58.1  60.1    0.35  0.67  

 )یترل یگرم بر دس یلی(م اياوره نیتروژن
Urea nitrogen (mg/dl) 

18.00  19.37  20.25    0.94  0.69  

 )یترل یگرم بر دس یلیپروتئین کل (م
Total protein (mg/dl)  

7.92  7.70  7.96    0.13  0.29  

 )یترل یگرم بر دس یلی(م گلیسرید تري
Triglyceride (mg/dl)  

11.94  11.87  14.96    1.2  0.20  

 )یترل یگرم بر دس یلی(م کلسترول
Cholesterol (mg/dl) 

16.62  16.98  16.88    0.86  0.80  

  
هاي خونی در مطالعه حاضر غلظت فراسنجه

) تحت تاثیر 2004همسو با نتایج بایلونی و همکاران (
فتحی نسري و همکاران  ).4تیمارها قرار نگرفت (

) گزارش کردند که سطوح باالتر دانه سویا در 2007(
جیره گاوهاي شیري به علت افزودن سطح چربی 

شود که مقاومت انسولینی می جیره موجب بروز پدیده
. در )10( ن استنتیجه آن افزایش سطح گلوکز خو

درصد  55سویا در سطح حدود  مطالعه حاضر کنجاله
سویاي برشته شده و اکسترود شده جایگزین  با دانه

شده است به همین علت تفاوت بین محتوي چربی 
  ). از این رو 1ناچیز است (جدول  یهاي آزمایشجیره

حاضر نسبت به  تر در مطالعهسطح جایگزینی پایین
 100درصد در مقابل  55( )20، 2(  سایر مطالعات

تواند دلیل احتمالی یکسان بودن سطح درصد) می
 هاي خونی نیتروژنگلوکز خون باشد. فراسنجه

اي، پروتئین کل، تري گلیسیرید و کلسترول در  اوره
هاي خونی یک گاو سالم قرار طبیعی فراسنجه دامنه

  . )5(داشتند و مطابق با مطالعات پیشین بودند 
شیر، تولید شیر تصحیح شـده بـر  ن کل تولیدمیزا
درصد چربـی، کـل مـواد جامـد، درصـد  5/3اساس 

چربی، درصد پروتئین، درصد الکتوز و نیتـروژن شـیر 
 ).5 داري نداشـت (جـدول تیمارها تفـاوت معنـی بین

اند که اسـتفاده بیشتر مطالعات پیشین نیز گزارش کرده
سـویا  کنجاله هاي مختلف و یاسویا با فرآوري از دانه

 و 4، 2داري بر میـانگین تولیـد شـیر نـدارد ( اثر معنی
) گـزارش 2007). در حالی که فتحی و همکاران (20

کردند جایگزینی کنجاله سویا با دانـه سـویاي برشـته 
شده موجب افزایش عملکرد تولید شـیر در گاوهـاي 

تغذیـه  شود اما تفاوت بـین گـروههلشتاین ایرانی می
دار نبود  اکسترود شده با گروه شاهد معنی شده با سویا

) پیشـنهاد کردنـد کـه 1988). ووس و همکاران (10(
استفاده از سویا فرآوري شده هنگامی پاسخ عملکردي 

اي بـر بهتري در گاوهاي شیري دارد که بخش علوفـه
یونجه باشد. چون بیشتر پـروتئین آن در شـکمبه  پایه

اي بخش علوفـه ). احتماال چون29قابل تجزیه است (
سیالژ جو بود استفاده  حاضر بر پایه هاي مطالعهجیره

سویاي فرآوري شده به عنـوان منبـع پـروتئین  از دانه
در عبوري از شکمبه، موجب افزایش تولید شیر نشـد. 

) غلظــت 2007مطالعــه فتحــی نســري و همکــاران (
خون و شیر در گاوهاي مصرف کننده ي انیتروژن اوره

سویا کمتـر  برشته شده در مقایسه با کنجالهدانه سویا 
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ت نیتروژن آمونیاکی بود که دلیل آن را کمتر بودن غلظ
دانـه سـویاي برشـته گـزارش  کننـدهدر گروه مصرف

  ).10کردند (

   
  تولید و ترکیب شیرسویا بر  تاثیر فرآوري دانه :5جدول 

Table 5. Effect of soybean seed processing on milk production and composition 
  هاتیمار  

treatments  
  

خطاي استاندارد 
  هامیانگین
SEM  

سطح احتمال 
  معنی دار شدن

P-value  

دانه سویا+  کنجاله
 سویا برشته

Soybean meal 
+Roasted 

soybean seed  

دانه سویا+  کنجاله
 اکسترود سویا

Soybean meal 
+Extruded 

soybean seed  

  
 سویا کنجاله

Soybean 
meal  

  

 تولید شیر (کیلوگرم)
Milk production (kg)  

28.85  29.18  28.98    0.58  0.51  

  )5/3شیر تصحیح شده (چربی 
FCM (3.5 % fat)  24.51  25.18  26    0.93  0.73  

         Milk compositionترکیب شیر 
  (%)کل مواد جامد 

Total solids (%)  
11.09  11.18  11.18    0.16  0.41  

  Fat (%)  3.47  3.42  3.45    0.14  0.25                   (%) چربی
  Protein (%)  2.61  2.70  2.67    0.06  0.19          (%) پروتئین
  Lactose (%)  3.61  3.76  3.74    0.04  0.12          (%) الکتوز

  (mg/dl) اياوره نیتروژن
Urea nitrogen (mg/dl)  13.89  13.92  13.72    0.87  0.69  

  
  گیري کلی هنتیج

   حاضر نشان داد که جایگزینی کنجاله نتایج مطالعه
سویاي برشته شـده و یـا اکسـترود شـده  سویا با دانه

اواسـط در هلشـتاین  منجر به بهبود عملکرد گاوهـاي
. اما با توجه به اینکـه عملکـرد در تمـام شدشیردهی ن

سویا به عنوان  ها یکسان بود در شرایطی که دانهگروه
براي دامپرور باشد فـرآوري  در دسترسصول یک مح

سـویا وابسـتگی  حرارتی و جایگزینی آن بـا کنجالـه

کاهـد و ممکـن اسـت موجـب دامپرور به بازار را می
  هاي تمام شده جیره شود.   کاهش هزینه

  
  تشکر و قدردانی

گاو شیري نویسندگان از پرسنل مزرعه تحقیقاتی 
در انجام این  علت همکاري دانشگاه فردوسی مشهد به

  مطالعه کمال تشکر را دارند. 
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*Abstract 
Background and objectives: Feed processing may increase feed consumption efficiency and 
consequently animal performance. The requirement for protein in high yielding dairy cows is 
often more than the capacity of ruminal microorganisms. So using bypass proteins is important. 
Soybean processing causes rumen undegradable protein content to be increased, that could 
increase protein absorption in the small intestine, with least changes, and improve nitrogen 
utilization efficiency. 
 
Materials and methods: Nine multiparous Holstein cows, 571.4 ± 58 kg body weight, 117 ± 9 
d milk production and 29.4 ± 8 kg milk production, were assigned to a change over 
experimental design. Treatments comprised basal diet + soybean meal, basal diet + roasted 
soybean seed, and basal diet + extruded soybean. Three cows in each period and group were 
considered as replicate. This experiment was carried out in three periods and each period last 21 
days, 14 days of adaptation and seven days sampling and data collection. Milk production was 
recorded daily. On the nineteenth and twentieth day of each period, a sample of milk was 
collected in order to measure fat, protein, lactose, and milk total solids. Blood, milk and rumen 
nitrogen were measured in each sampling period. Rumen pH and blood parameters, glucose, 
urea nitrogen, total protein, triglyceride, and cholesterol, were assessed. 
 
Results: Substitution of processed soybean with soybean meal had no effects on dry matter 
intake and body weight. Total milk production, milk production as 3.5 % fat corrected milk, 
total solids, fat percent, protein percent, lactose percent and milk urea nitrogen were not 
different among treatments. Rumen pH and rumen ammonia nitrogen were not affected by 
treatments. Apparent digestibility of nutrients was not affected by substituting soybean meal. 
Blood glucose, urea nitrogen, total protein, triglyceride, and cholesterol were same among 
experimental groups.  
 
Conclusion: Results of present study showed that substitution of soybean meal with roasted or 
extruded soybean will not improve milk production of dairy cows in mid-lactation. So 
substitution of soybean meal with processed soybean is not reasonable unless soybean 
processing be less expensive than soybean seed oil extraction.  
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