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 .7کارشناسیارشدگروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران
 .2استادیار ،گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران
 .3استاد ،گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،پاکدشت ،ایران
 .4استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
تاریخ وصول مقاله7375/72/79 :

تاریخ پذیرش مقاله7376/03/20 :

چكيده
در این مطالعه ،بخشي از کنجالة سویا با کنجالة سویای فرآوری شده با حرارت در جيرة گاوهای شيری تحات تانش حرارتاي
خفي

جای زین شد .از  74رأس گاو هلشتاین با بيش از یک زایش با روزهای شايردهي  115 ± 45و تولياد شاير 45 ±4/1

کيلوگرم در روز در یک طرح بلوک های کامل تصادفي به روش فاکتوریل  4×4با چهاار تيماار و هشات تكارار اساتفاده شاد.
جيره های آزمایشي حاوی دو سطح  10/0یا  13درصد پروتئين خام بودند که در هر ساطح کنجالاه ساویا ی فارآوری شاده باا
حرارت جای زی ن بخشي از کنجالة سویا شد .هر دوره آزمایش  48روز بود که در هفات روز آخار داده هاای دماا ،رطوبات و
عملكرد توليدی ثبت و برای اندازه گيری قابليت هضم ،فراسنجه های خوني و شكمبه ای نمونه بارداری شاد .مياان ين شااخص
حرارتي  -رطوبتي نمایان ر تنش حرارتي خفيا

(دورة نخسات ،35/65 :دورة دوم )31/05 :باود .تيماار حااوی  10/0درصاد

پروتئين و کنجاله سویای فرآوری شده مصرف مادة خشک و مادة آلي را افزایش داد ( ، )p>5/50اما این اثر در جيره با 13درصد
پروتئين خام و کنجاله سویای فرآوری شده مشاهده نشد .توليد و ترکيبات شير ،قابليت هضم مواد م ذی و مت ير هاای خاوني
بين تيمارها تفاوتي نداشت .اسيد بوتيریک و اسيد ایزووالریک مایع شكمبه با ت ذیه کنجاله سویای فرآوری شاده باا حارارت
افزایش یافت ( )p>5/50اما غلظت این اسيدها تحت تأثير سطح پروتئين نبود .استفاده از کنجاله سویای فرآوری شده با حرارت
در سطوح پایين پروتئين اث ر منفي بر توليد و ترکيب شير نداشت و مي تواند راهكاری مناسب برای افزایش مصرف خوراک در
گاوهای شيری در تنش گرمایي خفي

باشد

كلیدواژهها :حرارت محيط ،فرآوری حرارتي ،کنجالة سویا ،گاو شيری ،مصرف خوراک.

* نویسنده مسئول

Email: a.alamouti@ut.ac.ir
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مقدمه

گاوهای نژادهای شايری بارای حاداکثر تولياد شاير و

با افزایش توليدات دامي ،ن رانايهاا درباارة آلاودگيهاای

مصرف خوراک اصالح شدهاند کاه ایان امار سابب ایجااد

زیساااتمحيطاااي ناشاااي از اتاااالف نيتاااروژن توساااط

حرارت زیادی در شكمبه و نيز در حين فرآیند تولياد شاير

نشخوارکنندگان افزایش یافته است .چالش فعلي پيش روی

در آنها ميشود .شواهد علمي اخيار نشاان داده اسات کاه

متخصصان ت ذیه دام یاافتن مناسابتارین مقادار مصارف

توليد شير گاوهای شايری در شااخص حرارتاي-رطاوبتي

پروتئين برای حداکثر توليد شير اسات کاه لزومااً حاداکثر

بيشتر از  68کاهش ميیابد [ .]0اگر درجة حرارت محيط از

ميازان پااروتئين نيساات .عااالوه باار تعيااين دقياق نيازهااای

حد معيني باالتر رود ،حيوان دی ار قاادر نخواهاد باود باه

پروتئيني برای به حداکثر رساندن توليد ،به حداقل رسااندن

راحتي گرمای دروني خود را دفع کناد و ایان گرماا سابب

دفع نيتروژن به محيط زیست ضروری است [ .]16باه ایان

ایجاد ت ييراتي در فيزیولوژی توليدی گااو مايشاود [.]44

دليل ،یافتن راهكارهای کاهش پروتئين جيره بدون افت در

یكي از راهكارهای مدیریتي بارای کااهش تانش حرارتاي

عملكرد گاوهای شيرده ضاروری اسات [ ،]4زیارا کااهش

کاهش ميزان پروتئين جياره اسات کاه مايتواناد از تولياد

سطح پروتئين جيره باعث افزایش بازده استفاده از نيتاروژن

مقادیر زیاد حرارت متابوليكي بكاهاد [ .]43هادف از ایان

ميشود .در واقع ،به جاای افازایش ساطح پاروتئين خاام،

مطالعه بررسي آثار تلفيقي از هر دو راهكار کاهش پروتئين

اسااتفاده از یااک منبااع پااروتئين غياار قاباال تجزیااه در

خام و جای زیني بخشي از کنجاله سویا با کنجالاه ساویای

شكمبه) (RUPراهكار مناسب تری است .جدیدترین توصيه

فرآوری شده با حرارت بار عملكارد ،قابليات هضام ماواد

مي ازان بهينااه پااروتئين خااام و  RUPرا در جي اره گاوهااای

م ذی ،متابوليسم نيتروژن ،و فراسنجههای خون در گاوهای

پرتوليد بهترتيب  16/4و  0/0درصد از مادة خشک پيشنهاد

شيرده در زمان تنش گرمایي بود.

ميکند به شرطي کاه جياره از نظار متياونين و الیازین در

مواد و روشها

بخش پاروتئين عباوری متاوازن باشاد [ .]4انتخااب منباع

در این آزمایش از  74رأس گاو هلشتاین با بيش از یک بار

پااروتئين ماايتوانااد فرصااتي مناسااب باارای عرضااه اس ايد

زایااش بااا مي اان ين روزهااای ش ايردهي  115 ± 45روز و

آمينه های ضروری به روده کوچک بهویژه در تنش حرارتي

ميان ين توليد شير 45 ±4/1کيلوگرم در روز اساتفاده شاد.

فراهم کند ،تنشي که طي آن خطار کااهش سانتز پاروتئين

گاوها در جای اههای انفرادی به ابعااد  7×7متار کاه دارای

ميكروبي و کاهش عرضاة ال اوی مناساب پاروتئين قابال

آبخوری و آخور جداگانه بودند قرار گرفتناد .جيارههاای

متابوليسم از طریق ميكروبهاای شاكمبه وجاود دارد [.]6

آزمایشي باا اساتفاده از نارمافازار سيساتم کربوهيادرات و

کنجاله سویای فرآوری شده با حرارت را مي توان بهعناوان

پروتئين خالص کرنل نسخه  0تنظيم شد .جيرهها برای گاو

یكي از منابع مهم حاوی اسيد آمينههای ضاروری و انارژی

هلشتاین با وزن بلوغ  685کيلوگرم ،توليد شير  45کيلوگرم

باال برای گاوهای پرتوليد استفاده کرد ،چون حارارت دادن

در روز و چربي و پروتئين شير بهترتيب  7/0و  7/4درصاد

روشي صنعتي برای کاهش تجزیه در شاكمبه اسات [،]15

تنظيم شد .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصاادفي

که قادر به کاهش ميازان قابليات تجزیاه پاروتئين خاام در

و با آرایش فاکتوریل  4×4با چهار تيمار و هشت تكارار در

شكمبه و افزایش ميزان پروتئين وارد شاده باا اسايد آميناه

دو دوره انجام شد .تيمارها شامل .1 :جيره باا 10/0درصاد

متعادل به روده است.
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پروتئين خام بر پایه کنجاله سویا؛  .4جياره باا 10/0درصاد

باشد .نمونههای مایع شكمبه با استفاده از اسيد کلریادریک

پروتئين خام بر پایه کنجاله سویای فرآوری شاده؛  .7جياره

 5/4نرمال به نسبت یک باه پانج اسايدی و در دماای -45

با 13درصد پروتئين خام بر پایه کنجاله ساویا؛  .4جياره باا

درجة سانتيگراد ن هداری شدند.

13درصد پروتئين خام بر پایة کنجاله سویای فرآوری شاده

نمونههای خون گاوها در روز پانجم نموناهبارداری دو

بودند .ترکيبات جيرههای آزمایشي در جدول  1آمده است.

ساعت بعد از خوراکدهي صبح توساط لولاههاای حااوی

بهدليل در دسترس بودن  16جای اه در هر زماان ،آزماایش

هپارین از ورید دمي گاوها تهيه و باه مادت  10دقيقاه باا

در دو دوره انجام شد .هر دوره شامل  48روز باود کاه 41

سرعت  4055دور در دقيقه سانتریفيوژ شادند و ساپس دو

روز برای عادت پذیری به جای اه و جيره و هفت روز برای

ميليليتر از پالسما برای اندازهگيری آلبومين ،تریگليسيرید،

نمونهبرداری در نظر گرفته شد .جيرههاا دو باار در روز در

گلوکز و پروتئين کل اساتفاده شادند .تعاداد تانفس در دو

ساعات  8:55و 10:55توزیع شدند.

نوبت صبح و عصر (ساعتهای  15:55و  )10:55از ناحياة

در هفتة نمونهبارداری از جيارة کاامالً مخلاوط در ساه

ل ن گاو به مدت یک دقيقه شمرده و دماای رکتاوم گاوهاا

نوبت یک روز در ميان حادوداً دو کيلاوگرم و از پسامانده

نيز در مدت پانج روز نموناهبارداری در زماان شيردوشاي

خوراک در هفت روز آخر حدوداً یک کيلاوگرم برداشاته و

اندازهگيری و ثبت شد .دما و رطوبت نسابي هام در زماان

در  -45درجة سانتيگراد ن هداری شدند .بعد از باز شادن

آزمایش در ساعت  15و  10تمام روزهای هفته نمونهگيری

از یخ در آزمایش اه نمونههای هر جيره و برای پسماندههاا

ثبت شد.

نمونه های هر گاو با هم مخلوط و یک کيلوگرم از آن برای

غلظت چربي ،پروتئين ،الکتوز ،کل مواد جاماد و ماواد

انجام تجزیة شيميایي انتخاب شد .توليد شير در هر دوره به

جامد بدون چربي شير توساط دسات

اه ( milk o scan 134

مدت پنج روز ثبت ونمونههای شاير در ساه وعادة صابح،

 )A/B Foss Electric, HillerØd, Denmarkانادازهگياری

ظهر و شب بهصورت یكنواخت از کل شير دوشايده شاده

شد .یک کيلوگرم از خوراک مربوط به هر جيارة آزمایشاي

جمعآوری شد.از مدفوع گاوها چهار ساعت پس از مصرف

در آون بادمای 00درجة سانتيگراد و به مادت  48سااعت

خوراک صبح و به مدت چهار روز نمونهبرداری انجام شد.

خشک و سپس توسط آسياب یک ميليمتری خارد شادند.

نمونههای مدفوع در کيسههاای ناایلوني جماعآوری و باه

4-7گرم از نموناههاا در دماای  005درجاة ساانتيگاراد و

فریاازر  -45درجااة سااانتيگااراد منتقاال شاادند .پااس از

بهمدت  0ساعت خاکسترگيری شدند .پروتئين خام نمونهها

یخگشایي ،نمونههای مربوط به هر گاو در هر دوره باا هام

با کلدال اندازهگيری شاد [ .]1اليااف ناامحلول در شاویندة

مخلوط و برای تجزیة شيميایي استفاده شاد .در روز هفات

خنثي ( )NDFبه روش ونسوسات و همكااران [ ]43و باا

نمونهبرداری ،چهار ساعت بعد از توزیع خوراک با اساتفاده

دست اه آناليز فيبر ( )VELP Scientifical, Italyاندازهگيری

از لولة مری و پمپ خالء از مایع شكمبه نمونهگياری شاد.

شد .در اندازهگيری  NDFاز سولفيت سادیم اساتفاده شاد.

از مایع شكمبه هر دام دو نموناه و باه ميازان حاداقل 105

برای اندازهگيری ضریب هضمي جيرهها از روش خاکساتر

pH

نامحلول در اسايد اساتفاده و قابليات هضام ظااهری ماادة

ميليليترگرفته شد و  pHنمونهها با اساتفاده از دسات اه

خشک ،مادة آلي ،پروتئين خام و  NDFبه دست آمد [.]48

متر ) ،(METROHM, Switzerland 780اندازهگيری شد و
نمونه با  pHپایين تر انتخاب شد تا اثر اختالط بزاق حداقل
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جدول  .1تركیبات جیرههای مورد استفاده در آزمایش
سطح پروتئين

 10/0درصد
کنجالة
سویا

منبع پروتئين

کنجالة سویای
فرآوری شده

 13درصد
کنجالة
سویا

کنجالة سویای
فرآوری شده

اقالم (درصدماده خشک)
یونجة خشک

10/66

10/66

10/63

10/63

سيالژ ذرت

41/87

41/87

41/88

41/88

جو آسياب شده

10/48

10/48

10/10

10/10

ذرت آسياب شده

10/84

10/84

10/10

10/10

جرم ذرت

4/80

4/80

1/38

1/38

تخم پنبه کامل

4/73

4/73

4/73

4/73

کنجاله سویا

8/76

7/78

17/18

8/13

کنجاله کانوال

3/14

3/14

6/41

6/41

بيکربنات سدیم

1/76

1/76

1/73

1/73

کربنات کلسيم

5/48

5/48

5/48

5/48

دی کلسيم فسفات

5/13

5/13

5/13

5/13

اکسيد منيزیم

5/41

5/41

5/41

5/41

مكمل معدني و ویتاميني

5/30

5/30

5/30

5/30

کلرید سدیم

5/71

5/71

5/7

5/7

مكمل چربي ( 85درصد چربي اشباع)

1/34

1/34

4/11

4/11

-

4/38

-

4/38

سبوس گندم

1/36

1/36

-

-

بنتونيت سدیم

1/71

1/71

5/36

5/36

کنجاله سویای فرآوری شده با حرارت

1

ترکيبات شيميایي
انرژی خالص شيردهي (م اکالری /کيلوگرم ماده خشک)

1/64

1/64

1/60

1/60

ماده خشک

60/80

63/11

63/07

63/10

ماده آلي

31/34

31/78

34/53

34/56

خاکستر خام

8/56

8/64

3/31

3/34

پروتئين خام

14/36

10/44

16/88

16/88

الياف نامحلول در شوینده خنثي

73/73

70/45

74/46

76/76

4

78/76

47/63

73/54

47/75

)RUP (% CP

 .1شرکت یسنامهر ،تهران
 .2پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه (درصد پروتئین خام)
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نمونههای مایع شاكمبه باهمنظاور انادازهگياری ميازان

پس از طي این زمان سه ميليليتر اسيد تریکلرواستيک باه

اسيدهای چرب فرار نخست در دمای اتاق از حالت انجماد

هر لوله اضافه و سپس به مدت  10دقيقه ساانتریفيوژ شاد.

خارج شدند و از هر نمونه  5/4ميلي ليتر برداشته و در لولة

در انتها بهمنظور تعيين قابليت هضم رودهای ميزان نيتاروژن

آزمایش ریخته شد .سپس  5/1ميلي ليتر محلاول اساتاندارد

موجود در مایع شفاف فوقاني هر لولاه انادازهگياری شاد.

داخلي -4متيل والریک اسيد با غلظات  05ميلايماوالر باه

نمونههای خون با استفاده از کيتهای پارس آزمون مطاابق

لولة آزمایش اضافه شد و با مایع شكمبه مخلوط شد .سپس

دستورالعمل شرکت سازنده و با دست اه اسپكتروفتومترمدل

محلااول بدساات آمااده بااا ساارعت  6555دور در دقيقااه

()VIS/UV-S2000-PA-UK-Cambridge, Irelandباارای

سانتریفيوژ شد و یک ميكروليتر از قسمت شفاف رویاي باا

اندازهگيری مت يرهای مورد نظر استفاده شدند.

استفاده از سرنگ مخصوص دست اه گاز کروماتوگرافي (باا

دادهها با استفاده از نرمافزار  ]46[ SASنسخة  3/4برای

طول ستون  45متر و قطر داخلي  5/40ميليمتر و ضخامت

مدل رابطة  1تجزیه شدند .شرایط دمایي و محيطي باين دو

 5/4ميكرومتر) به دست اه تزریق و ميزان اسايدهای چارب

دوره آزمایشي توسط آزمون  tارزیابي شد تا اخاتالف دماا،

فرار اندازهگيری شد [.]17

رطوبت و شاخص رطوبتي-حرارتي سنجيده شود .دادههای

در این آزمایش از روش سه مرحلاهای-آنزیماي بارای

مصرف مواد م ذی ،توليد و ترکيبات شير ،قابليات هضام،

تعيين قابليت هضم رودهای استفاده شد [ .]8با توجه به این

فراسنجه هاای خاون ،فراسانجه هاای شاكمبه و متابوليسام

که تنها بخش کنسانترهای جيره بين تيمارها متفااوت باود و

نيتروژن با استفاده از رویه  MIXEDتجزیه آمااری شادند.

چون که نمونه برداری از بخش کنسانتره با واریانس کمتری

در خصوص دادههایي که دارای اندازهگيریهاای مكارر در

نسبت به کل جيره همراه است ،صرفاً قابليت هضم رودهای

زمان بودند از گازاره  REPEATEDاساتفاده شاد .مقایساة

بخش کنسانترهای جيرههای آزمایشي اندازهگياری شاد .در

ميان ين ها با استفاده از آزمون تاوکي انجاام و  p<5/50اثار

مرحلة اول نمونهها با الک یک ميليمتری آساياب و شاش

معنادار در نظر گرفته شد .مدل آماری طرح طباق رابطاه 1

گرم از آن در داخل کيسههای داکروناي ریختاه شاد و باه

بود:

ماااادت  14ساااااعت دردرون شااااكمبه دو رأس گاااااو

()1

فيستوالگذاریشده (دو تكرار از هر نمونه) قرار داده شاد و

که در این رابطه  ،Yijkمقدار هر مشاهده؛  ،Liاثر  iاماين

سپس نيتروژن موجود در مادة خشک باقيمانده در کيسهها

سطح پروتئين خام؛  ،Sjاثر  jامين منبع پروتئين خام؛  ،Bkاثر

اندازهگيری شد .در مرحلة بعدی ميازان مشخصاي از ماادة

 kامين بلوک؛  ،LSijاثر متقابل iامين سطح در  jاماين منباع

خشااک باقيمانااده از مرحل اة قباال کااه حاااوی حاادود 10

پروتئين خام و  e ikjlخطای آزمایشي است.

Yijk = µ + Li + Sj + Bk + LSij + +eikjl

ميليگرم نيتروژن باود در داخال لولاههاای 05ميلايليتاری
ریخته شد 15 .ميليليتر محلول پپسين-هيدروکلراید به هار

نتايج و بحث

لوله اضافه شد و به مدت یاک سااعت در حماام آب گارم

علي رغم تفاوت اندک در مقدار پروتئين خام بين جيارههاا

(دمای  78درجه) قرار داده شد .در ادامه  5/0ميليليتر سود

با مقدار برنامهریزی شده در نرمافزار ،ارقام پروتئين جيرهها

یک نرمال و  17/0ميليليتر بافر پنكراتين-فسفات به لولهها

به طور رضاایت بخشاي باه اهاداف آزماایش نزدیاک باود

افزوده شد وانكوباسيون به مادت  44سااعت اداماه یافات.

(جدول  .)1در این آزمایش به جز سيالژ ذرت سایر اقاالم
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جيره پيش از شروع آزمایش تهياه و تاا پایاان از آن مناابع

در سطوح باالتر و پایينتر از مقدار نياز باعث افزایش توليد

ثابت استفاده شد .بنابراین ،علت تفاوت انادک باين ميازان

حرارت خواهد شد .حرارت ایجاد شاده ناشاي از مصارف

پروتئين اندازهگيری شده با پاروتئين ماورد انتظاار احتمااالً

سطوح باالی پروتئين خام ميتواند از طریق تانفس از بادن

ناشي از خطاای نموناهبارداری یاا تناوع در نتاایج تجزیاه

خارج شود و به همين دليل بهنظر مايرساد تعاداد تانفس

آزمایش اهي بوده است .باار اسااس دساتهبنادی ]0[ THI

بتواند نشان دهندة حرارت ناشي از خوراک مصارف شاده

قرار

نيز باشد [ .]3بنابراین ممكن است استفاده از کنجالة سویای

داشتند اما تفاوتي بين دوره های آزمایش از این نظر وجاود

فرآوری شده با حرارت در سطح 13درصاد پاروتئين خاام

نداشت (جدول  .)4در این مطالعه ،تعداد تانفس باا جيارة

سبب کاهش تنفس شده و آثار تنش گرمایي را کاهش دهد.

حاوی  13درصد پروتئين و کنجالة ساویای فارآوری شاده

برخالف نتيجه ایان آزماایش ،نشاان داده شاده اسات کاه

کمتر از جيرة حاوی همين سطح پروتئين و کنجالة ساویای

استفاده از کنجالة سویای فرآوری شده باعث افازایش نارخ

فرآوری نشده بود؛ اما در سطح کمتر پروتئين تفااوت باين

تاانفس در شاارایط تاانش حرارتااي ( THIبااين  31/34تااا

منابع کنجالة سویا معنادار نبود (جدول  .)7مصرف پروتئين

 )33/88ميشود [.]3

گاوها در این آزمایش در محدودة تنش گرمایي خفي

جدول  .2شرایط دما و رطوبت در دورهی آزمایش
دورة نخست
شرایط دمایي
ميان ين
دما (درجة سانتيگراد)
رطوبت (درصد)
شاخص حرارتي–رطوبتي

)(THI

1

)meanRH(%
1
) (meanT  14.4)  46.4
100

دوره دوم
انحراف

ميان ين

انحراف استاندارد

P value

46/71

4/33

44/34

0/46

5/75

41/47

8/31

76/53

4/34

>5/5551

استاندارد

35/65

31/05

0/36

5/00

6/44

 = T، THI  (0.8  meanT دما (درجه سانتيگراد) = RH،رطوبت نسبي

جدول  .3اثر منبع و سطوح مختلف پروتئین خام بر تعداد تنفس و دمای راستروده
 10/0درصد

سطح پروتئين

 13درصد
کنجالة

انحراف

اثر منبع

اثرسطح

سطح ×

کنجالة

سویای

کنجالة

سویای

استاندارد

پروتئين

پروتئين

منبع

سویا

فرآوری

سویا

فرآوری

ميان ينها

کنجالة
منبع پروتئين

شده

پروتئين

شده

تعداد تنفس در دقيقه

48/8

05/3

a

دمای راست روده (درجة سانتيگراد)

78/6

78/6

78/3

 a,bدر هر ردی

P value

07/5

48/7

1/04

5/44

5/46

>5/50

78/8

5/15

5/34

5/514

5/44

b

تفاوت ميان ينها با حروف نامشابه معنادار است (.)p> 5/50
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سطح و منبع پروتئين به تنهایي اثاری بار ماادة خشاک

سطح انرژی و کفایت الياف جيره است .با توجه به یكساان

مصرفي نداشت اما در جيارة باا 13درصاد پاروتئين خاام،

بودن سطح انارژی جيارههاا و کفایات  NDFجياره [،]44

افزودن کنجالة سویای فرآوری شده مصرف مادة خشاک را

مشابهت غلظت چربي شير بين تيمارها توجيهپذیر است.

کاهش داد ( ،)p> 5/51در حالي که در جيرة حااوی 10/0

بازده توليد شير در ساطح  10/0درصاد پاروتئين خاام

درصد پروتئين خام ،استفاده از کنجالة سویای فرآوری شده

تحت تأثير منباع پاروتئين نباود ،اماا در ساطح  13درصاد

موجب افزایش مصارف خاوراک شاد (جادول  .)4نتاایج

پروتئين خام ،استفاده از کنجالة سویای فرآوری شده باازده

چندین مطالعه نشان داده اسات کاه ت ييار ساطح پاروتئين

را نسبت به کنجالة سویا افزایش داد ( ،p>5/50جادول .)4

جيره از  14تا 18درصد [ ،]13از  16/0تا  18/0درصد[،]14

در تحقيقي بازده توليد شايردر جيارههاایي کاه RUPآن باا

از  11/3تا  10/4ذرصد [ ]75و از  14/6تا  18/7درصد []3

استفاده از کنجالة سویای فرآوری شده با حارارت افازایش

بر مصرف مادة خشک تأثير ندارد که موافق با نتایج ما باود.

یافته بود ،به صورت منحني درجه دوم بهبود یافت [ ]13به

در مقابل نشان داده شده است که کاهش پروتئين خام جيره

این معني که بازده از سطح کم تا متوسط افزایش نشاان داد

از  18تا  10/0درصد باعاث افازایش خطاي ماادة خشاک

اما درسطح باالی  RUPاین افزایش مشاهده نشد که موافاق

مصرفي گاوهای پرتوليد تاا  40کيلاوگرم در روز مايشاود

با نتایج این مطالعه بود .در مقابل ت يير سطح RDPجيره در

[ .]18بهبود مشاهده شده در ماده خشک مصرفي نشاان داد

جيرههایي با 14/8تا 16/4درصد پروتئين خاام باازده تولياد

که کاهش پروتئين مي تواند راهكار مناسابي بارای افازایش

شير را تحت تأثير قرار نداد [ .]4این مسئله نشان مايدهاد

مصرف خوراک گاوهای تحت تنش گرمایي باشد.

که بازده توليد شير به ت يير سطح  RUPجيره پاسخ بهتاری
ميدهد تا ت يير سطح  RDPجيره ،که در این آزماایش نياز

تفاوت توليادشير گاوهاا باين تيمارهاا از نظار آمااری

مشاهده شد.

معنادار نبود (جدول  )4که مطابق با نتایج برخي آزمایشهاا
مشابه [41،14،3و ]71بود .در این آزمایش مصرف خاوراک

منبع و سطح پروتئين بر قابليت هضم مواد م ذی جيره

پيشبيني شده توسط نرمافزار  47/3کيلوگرم در روز بود .با

(جدول  )0و قابليات هضام بخاش کنساانترهای جيارههاا

این وجود ،گاوها حاداقل 40/3کيلاوگرم خاوراک مصارف

(جدول  )6اثر معنا داری نداشت .با این حال ،نتایج مرباوط

کرده و به طاور مياان ين  45کيلاوگرم شاير تولياد کردناد.

به آزمایش قابليت هضم بخاش کنساانترهای نشاان داد کاه

ممكن است مصرف خوراک باالتر از پيشبيني نرمافزار باه

قابليت هضم رودهای کنسانترههای حااوی کنجالاة ساویای

تااأمين پااروتئين قاباال متابوليساام کااافي در همااة جياارههااا

فرآوری شده به صورت چشم يری از کنسانترههای حااوی

انجاميده و اگر از این نظر ،اختالفاي باين جيارههاا وجاود

کنجالة سویای روغنکشيشده به روش حاللاي کمتار باود

داشته باشد ،آن را پوشانده باشاد .تولياد و غلظات چرباي،

(جدول  .)6پژوهشها نشان دادهاند ،زماني کاه از حارارت

پروتئين و الکتوز نيز تحت تأثير منبع و سطح پروتئين خاام

دادن کنجالة ساویا بارای افازایش مقادار پاروتئين عباوری

قرار ن رفتند .این نتایج نيز در برخي تحقيقات که آثار ت يير

استفاده ميشود ،قابليت هضم اسيد آميناههاای ایزولوساين،

 RUPجيره بر عملكرد شايردهي را گازارش کاردهاناد نياز

لوسين و فنيلآالنين کمتر از روش فارآوری قهاوهای شادن

مشاهده شده است [ 4،7و .]13چربي شاير بايش از آن کاه

غيرآنزیمي یا اکسپلراست [.]3

تحت تأثير سطح و مقدار پروتئين خام جيره باشد ،متاأثر از
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جدول  .4اثر منبع و سطح پروتئین خام جیره بر عملکرد تولیدی گاوهای شیرده
سطح پروتئين

 10/0درصد

منبع پروتئين

 13درصد

P value

کنجالة

کنجالة سویای

کنجالة

کنجالة سویای

سویا

فرآوری شده

سویا

فرآوری شده

انحراف استاندارد

اثاااااار

ميان ينها

منبع
پروتئين

اثر سطح
پروتئين

سطح ×
منبع
پروتئين

کيلوگرم در روز
مادة خشک مصرفي

46/5

43/0

43/1b

40/8a

5/46

5/84

5/43

> 5/51

مادة آلي مصرفي

47/3

40/1

44/3 b

47/3a

5/47

5/41

5/34

> 5/51

پروتئين مصرفي

7/83b

4/54a

4/41

4/47

5/571

5/56

>5/50

>5/50

 NDFمصرفي

3/60

3/04

3/64

3/48

5/538

5/53

5/58

5/16

توليد شير

45/0

41

73/0

41

1/100

5/73

5/63

5/66

توليد چربي

1/13

1/13

1/11

1/16

5/548

5/64

5/44

5/03

توليد پروتئين

1/14

1/13

1/53

1/18

5/548

5/14

5/64

5/48

توليد الکتوز

1/33

1/38

1/34

1/30

5/565

5/38

5/00

5/80

چربي ( درصد)

4/38

4/34

4/87

4/80

5/174

5/31

5/78

5/87

پروتئين (درصد)

4/84

4/86

4/38

4/88

5/444

5/11

5/83

5/0

الکتوز (درصد)

4/88

4/87

4/83

4/30

5/500

5/10

5/43

5/04

11/74

11/75

11/4

11/16

5/173

5/33

5/74

5/33

مادة جامد بدون چربي (درصد)

8/31

8/63

5/41

8/67

5/533

5/67

5/08

5/38

 ،% 7/0(1FCMکيلوگرم در روز)

76/3

73

70

76/0

5/64

5/47

5/46

5/01

(4ECMکيلوگرم در روز)

73/0

73/8

70/3

73/0

1/51

5/43

5/43

5/43

بازده توليد شير خام

1/44

1/70

1/43b

1/44a

5/544

5/04

5/44

>5/50

کل مواد جامد (درصد)

 .1شير تصحيح شده برای  7/0درصد چربي
 .4شير تصحيح شده برای انرژی
 .a,bدر هر ردی

تفاوت ميان ينها با حروف نامشابه معنادار است ()p> 5/50
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جدول  .5اثر منبع و سطح پروتئین خام برقابلیت هضم مادة خشک ،مادة آلی و پروتئین خام جیرههای آزمایشی
سطح پروتئين

13درصد

10/0درصد
کنجالة

کنجالة سویای

کنجالة

کنجالة سویای

سویا

فرآوری شده

سویا

فرآوری شده

قابليت هضم مادة خشک

60/47

68/14

68/46

قابليت هضم مادة آلي

60/43

67/16

64/84

60/07

قابليت هضم پروتئين خام

33/44

30/44

33/54

37/38

منبع پروتئين

انحراف استاندارد

P value

اثر منبع

اثر سطح

سطح ×

پروتئين

پروتئين

منبع پروتئين

68/85

4/435

5/44

5/48

5/64

7/388

5/87

5/84

5/63

4/041

5/13

5/40

5/80

ميان ينها

جدول  .6اثر منبع و سطح پروتئین خام برتجزیهپذیری شکمبهای و رودهای پروتئین بخش كنسانتره جیرههای آزمایشی
سطح پروتئين

 13درصد

10/0درصد

P value

انحراف استاندارد

اثر

ميان ينها

منبع

کنجالة

کنجالة سویای

کنجالة

کنجالة سویای

سویا

فرآوری شده

سویا

فرآوری شده

قابليت هضم رودهای(درصد)

60/13

61/04

63/88

64/05

4/00

تجزیهپذیری شكمبهای(درصد)

63/33

60/30

30/48

65/45

4/08

منبع پروتئين

همچنين ،اعمال حرارت قابليت هضم برخي اسايدهای

اثر سطح

سطح ×

پروتئين

منبع پروتئين

5/18

5/43

5/36

>5/50

5/14

5/05

پروتئين

 ]44[ NRCبود و این ميتواند مشابهت  pHشكمبه گاوهاا
در تيمارهای مختل

آمينه ضروری از جمله هيستيدین ،الیازین و آرژناين را در

را توجيه کند.

بخش عبوریافته نسبت به کنجالاة ساویای فارآروی نشاده

از ميااان اساايدهای چاارب فاارار مااایع شااكمبه ،اساايد

کاهش مي دهد [ .]47در این آزمایش نيز از کنجالة ساویای

بوتيریک و اسيد ایزووالریک تحت تأثير منبع پروتئين قارار

حرارت دیده شده بهعنوان منبع  RUPاساتفاده شاد و ایان

گرفتند ( ،)p>5/50به طوری که جای زیني کنجالة سویا باا

امكان وجود دارد که اعمال حرارت در عين افزایش مقادار

کنجالة سویای فرآوری شده ،ميزان این دو اسايد چارب را

پروتئين عبوری باعث کاهش هضم اسيد آميناههاا در روده

افزایش داد .اما سایر اسيدهای چرب فرار تحت تااثير منباع
و سطوح مختل

شده باشد.

پروتئين قرار ن رفتند .نشاان دادهاناد کاه

تفاوت  pHشاكمبه گاوهاا باين جياره هاای آزمایشاي

سااطوح پااروتئين خااام جيااره از 13/8تااا  16/4درصااد و

معنادار نبود (جدول  .)3محققان دی ری نيز بيان کردند کاه

نسبتهای مختل

 RUPاز  74تا  46درصد اثار معنااداری

با ت يير در سطوح پروتئين و پروتئين قابل تجزیاه ،ت يياری

روی نسبت استات به پروپيونات و نيز مقادار ایزوباوتيرات

در  pHشكمبه مشاهده نميشود [ 10 ،7و  .]40در تحقياق

ندارد که مشابه نتاایج ایان آزماایش باود [ .]14همچناين،

حاضار باين قابليات هضام (باهطاور غيرمساتقيم پتانسايل

گزارش شده است که سطوح مختل

پروتئين خاام (،10/6

تخميرپذیری) اجزای جيره تفاوتي وجود نداشت .از طرفي

 )13/6 ،16/6در جيره های حاوی کنجالة ساویای فارآوری

سطح الياف جيره که مهمترین اثر را بر  pHشكمبه دارد در

شده با حرارت تأثير معناداری بار غلظات ماولي اسايدهای

جيرههای این آزمایش باالتر از حداقل پيشنهاد شده توساط

چرب فرار شكمبه ندارد [ .]11نيتروژن آمونيااکي شاكمبه،
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تحت تاثير تيمارها قرار ن رفت .مشابه با این نتایج ،برخاي

انتظار نبود .در آزمایش های دی ر نيز گزارش شده است که

مطالعات هم وجود دارند که نشان دادهاند ساطوح مختلا

با کاهش ميزان پروتئين خام جيرة گلاوکز ،تاریگليسايرید،

پروتئين نيتروژن آمونياکي را تحت تأثير قرار نميدهاد [11

آلبومين وپروتئين کل خون ت يير معناداری نمايیاباد [4 ،7

و.]13

و .]45با توجه به اینكه آلبومين شاخص درازمادت کفایات

جيرههای آزمایشي بر غلظات گلاوکز ،تاریگليسايرید،

پروتئين جيره است ،مشابهت ساطح آلباومين خاون گاوهاا

پروتئين کل و آلبومين سرم خاون گاوهاا تاأثيری نداشاتند

بين تيمارها نشاان داد کاه اساتفاده از ساطح  10/0درصاد

(جدول  )8که با توجه به این که عملكرد توليدی نياز باين

پروتئين خام در جيرة گاوها در بلند مادت اثار مضاری بار

گاوها در تيمارهای مختل

ساخت پروتئينهای خون نداشته است.

مشابه باود ،ایان نتيجاه دور از

جدول  .7اثر منبع و سطح پروتئین خام بر فراسنجههای مایع شکمبه
سطح پروتئين

 13درصد

 10/0درصد

انحراف

P value

کنجالة

کنجالة سویای

کنجالة

کنجالة سویای

استاندارد

اثر منبع

اثر سطح

سطح ×

سویا

فرآوری شده

سویا

فرآوری شده

ميان ينها

پروتئين

پروتئين

منبع پروتئين

 pHمایع شكمبه

6/16

0/35

0/37

0/30

5/5346

5/46

5/78

5/16

اسيد استيک ()mM

04/41

04/34

07/64

00/14

4/651

5/73

5/30

5/81

43/43

75/53

71/17

43/70

4/071

5/33

5/44

5/40

اسيد بوتيریک ()mM

40/34

48/34

46/44

75/44

1/434

>5/50

5/04

5/38

اسيد ایزووالریک ()mM

0/46

0/46

7/30

0/44

5/763

>5/50

5/58

5/15

اسيد والریک ()mM

7/30

4/50

7/88

4/56

5/163

5/47

5/88

5/87

کل اسيدهای چرب فرار ()mM

113/60

144/85

110/44

144/56

15/454

5/13

5/61

5/34

نيتروژن آمونياکي)) mg/dl

11/05

11/40

14/40

14/77

4/514

5/46

5/56

5/73

منبع پروتئين

پروپيونيک اسيد +
ایزو بوتيریک اسيد ()mM

جدول  .8آثار منبع و سطوح مختلف پروتئین خام بر فراسنجههای خون
سطح پروتئين

 13درصد

 10/0درصد

انحراف

P value

کنجالة

کنجالة سویای

کنجالة

کنجالة سویای

استاندارد

اثر منبع

اثر سطح

سطح ×

سویا

فرآوری شده

سویا

فرآوری شده

ميان ينها

پروتئين

پروتئين

منبع پروتئين

گلوکز (ميليگرم /دسيليتر)

65/30

65/60

65/87

65/03

5/648

5/33

5/33

5/83

تریگليسيرید (ميليگرم  /دسيليتر)

45/61

45/66

45/85

45/41

5/637

5/06

5/31

5/40

پروتئين کل (گرم  /دسيليتر)

3/36

3/30

3/38

8/51

5/105

5/05

5/34

5/40

آلبومين (گرم  /دسيليتر)

4/83

4/37

4/34

4/31

5/441

5/43

5/00

5/63

منبع پروتئين
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Abstract
This study examined the effects of partial replacement of soybean meal (SBM) with heat-treated soybean
meal (HSBM) in diets of heat-stressed cows. Thirty-two multiparous Holstein cows (DIM= 110±20, milk
yield= 40±4.1 kg) were used in a complete block randomized design with a 2×2 factorial arrangment of
treatments. Treatments included two dietary crude protein (CP) levels (i.e. 17 and 15.5%) each supplied
with either SBM or HSBM partially replaced for SBM. The experiment was conducted in two periods of
28 days with the last seven days for sampling and collection of data of tempreature, nutrient intake and
digestibility and blood variables. Average THI showed that cows were in mild heat stress (70.60 and
71.50 for periods 1 and 2, respectively). Diets with 15.5% CP and based on HSBM increased intakes of
dry and organic matter (P<0.05); however, this was not observed in diets with 17% CP. Milk yiled and
composition, apparent nutrient digestibility and blood variables were unaffected by treatments. Ruminal
butyric and isovaleric acid increased in cows received HSBM (P<0.05); however, level of CP had no
effect. Results showed that feeding HSBM in diets with 15.5% CP could improve DM intake of mild
heat-stressed cows.
Keywords: ambient temperature, dairy cow, feed intake, heat processing, soybean meal.
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