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 چكيده

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

 45 ±1/4شاير   ديا تول و 115 ± 45 يردهيشا  یبا روزهارأس گاو هلشتاین با بيش از یک زایش  74خفي  جای زین شد. از 

با چهاار تيماار و هشات تكارار اساتفاده شاد.        4×4روش فاکتوریل   های کامل تصادفي به در یک طرح بلوکدر روز  لوگرمکي

ی فارآوری شاده باا    ایکنجالاه ساو  بودند که در هر ساطح  خام  نيدرصد پروتئ 13یا  0/10های آزمایشي حاوی دو سطح  جيره

هاای دماا، رطوبات و     روز بود که در هفات روز آخار داده   48هر دوره آزمایش  .شد ایسو ةکنجال ن بخشي ازحرارت جای زی

بارداری شاد. مياان ين شااخص      ای نمونه های خوني و شكمبه گيری قابليت هضم، فراسنجه عملكرد توليدی ثبت و برای اندازه

درصاد   0/10باود. تيماار حااوی     (05/31دورة دوم:  ،65/35رطوبتي نمایان ر تنش حرارتي خفيا  )دورة نخسات:   -حرارتي

درصد 13، اما این اثر در جيره با (p<50/5)شده مصرف مادة خشک و مادة آلي را افزایش داد  یپروتئين و کنجاله سویای فرآور

هاای خاوني   پروتئين خام و کنجاله سویای فرآوری شده مشاهده نشد. توليد و ترکيبات شير، قابليت هضم مواد م ذی و مت ير

بين تيمارها تفاوتي نداشت. اسيد بوتيریک و اسيد ایزووالریک مایع شكمبه با ت ذیه کنجاله سویای فرآوری شاده باا حارارت    

اما غلظت این اسيدها تحت تأثير سطح پروتئين نبود. استفاده از کنجاله سویای فرآوری شده با حرارت  (p<50/5)افزایش یافت 

تواند راهكاری مناسب برای افزایش مصرف خوراک در  ر منفي بر توليد و ترکيب شير نداشت و ميدر سطوح پایين پروتئين اث

 گاوهای شيری در تنش گرمایي خفي  باشد

 .حرارت محيط، فرآوری حرارتي، کنجالة سویا، گاو شيری، مصرف خوراک ها: واژه كلید

 

 Email: a.alamouti@ut.ac.ir سئول  م نویسنده *
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 مقدمه

ی هاا  آلاودگي  باارة در هاا  ين رانا  ي،دام داتيتول شیبا افزا

ي ناشاااي از اتاااالف نيتاااروژن توساااط  طااايمح ساااتیز

 یرو شيپ فعليچالش  نشخوارکنندگان افزایش یافته است.

مقادار مصارف   تارین   دام یاافتن مناساب   هیمتخصصان ت ذ

حاداکثر   اًاسات کاه لزوما    ريش ديحداکثر تول یبرا نيپروتئ

 یهاااازين قياادق نياايتععااالوه باار . سااتين نيپااروتئ زانياام

به حداقل رسااندن   ،ديثر رساندن تولبه حداک یبرا ينيپروتئ

ایان  باه   .[16]ی است ضرور نيتروژن به محيط زیستدفع 

در  تبدون اف رهيج نيکاهش پروتئ یراهكارها افتندليل، ی

 ، زیارا کااهش  [4] اسات  ضاروری  های شيردهعملكرد گاو

 تاروژن ياستفاده از نافزایش بازده باعث  رهيج نيسطح پروتئ

در واقع، به جاای افازایش ساطح پاروتئين خاام،      شود.  يم

پااروتئين غياار قاباال تجزیااه در    منبااع کاسااتفاده از یاا 

 هيتوص نیدتریاست. جدتری  راهكار مناسب (RUP)شكمبه

 یگاوهااا رهياارا در ج RUPخااام و  نيپااروتئ نااهيبه زانياام

 شنهاديخشک پ ةدرصد از ماد 0/0و  4/16 بيترت به ديرتولپ

در  نیزیا ال و نيونيا از نظار مت  رهيا کاه ج  يبه شرط کند مي

. انتخااب منباع   [4] متاوازن باشاد   یعباور  نيبخش پاروتئ 

 ديعرضااه اساا یمناسااب باارا يفرصااتتوانااد  مااي نپااروتئي

ي در تنش حرارت ژهیو به روده کوچک به یضرور های هنيآم

 نيپاروتئ  سانتز خطار کااهش   فراهم کند، تنشي که طي آن 

قابال   نيمناساب پاروتئ   یال او  ةو کاهش عرضا  يكروبيم

. [6]وجاود دارد  شاكمبه   هاای  بكرويم قیاز طر سميمتابول

عناوان   بهتوان  را ميفرآوری شده با حرارت  یایسوکنجاله 

 یو انارژ  یضارور  های هنيآم دياسی از منابع مهم حاو يكی

کرد، چون حارارت دادن   استفاده ديپرتول یگاوها یباال برا

، [15] در شاكمبه اسات  تجزیه کاهش  یبرا يصنعت يروش

در خاام   نيپاروتئ  هیا تجز تيا قابل زانيا قادر به کاهش مکه 

 ناه يآم ديوارد شاده باا اسا    نئيپروت زانيم شیو افزاشكمبه 

 به روده است. متعادل

گاوهای نژادهای شايری بارای حاداکثر تولياد شاير و      

اند کاه ایان امار سابب ایجااد       مصرف خوراک اصالح شده

ولياد شاير   حرارت زیادی در شكمبه و نيز در حين فرآیند ت

شود. شواهد علمي اخيار نشاان داده اسات کاه      ها مي در آن

رطاوبتي  -توليد شير گاوهای شايری در شااخص حرارتاي   

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

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

راحتي گرمای دروني خود را دفع کناد و ایان گرماا سابب     

. [44]شاود   ایجاد ت ييراتي در فيزیولوژی توليدی گااو ماي  

حرارتاي  کااهش تانش    یبارا  يتیریمدی هاي از راهكاركی

تواناد از تولياد    کاه ماي   اسات  رهيا ج نيپروتئ زانيکاهش م

 نیا هادف از ا . [43]مقادیر زیاد حرارت متابوليكي بكاهاد  

 نيکاهش پروتئتلفيقي از هر دو راهكار  آثار يه بررسمطالع

 یایبا کنجالاه ساو   ایاز کنجاله سو يبخش ينی زیخام و جا

ماواد   هضام  تيا قابل ،عملكارد  بار فرآوری شده با حرارت 

 یخون در گاوها یها هفراسنجو  تروژن،ين سمي، متابولم ذی

 یي بود.در زمان تنش گرما دهريش

 

 ها مواد و روش

هلشتاین با بيش از یک بار گاو رأس  74یش از در این آزما

روز و  115 ± 45 يردهيشاا یروزهااا نيان ياابااا م زایااش

. شاد در روز اساتفاده   لوگرمکي 45 ±1/4شير ديتول نيان مي

 یکاه دارا متار   7×7به ابعااد   یانفراد یها ه ایگاوها در جا

هاای   جياره و آخور جداگانه بودند قرار گرفتناد.   یخور بآ

افازار سيساتم کربوهيادرات و     ساتفاده از نارم  آزمایشي باا ا 

ها برای گاو  تنظيم شد. جيره 0پروتئين خالص کرنل نسخه 

کيلوگرم  45کيلوگرم، توليد شير  685هلشتاین با وزن بلوغ 

درصاد   4/7و  0/7ترتيب  در روز و چربي و پروتئين شير به

های کامل تصاادفي   تنظيم شد. آزمایش در قالب طرح بلوک

با چهار تيمار و هشت تكارار در   4×4ش فاکتوریل و با آرای

درصاد  0/10باا   رهيج .1 :دو دوره انجام شد. تيمارها شامل
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درصاد  0/10باا   رهيا ج .4 ؛ایکنجاله سو هیخام بر پا نيپروتئ

 رهيا ج .7 ؛فرآوری شاده  یایکنجاله سو هیخام بر پا نيپروتئ

باا   رهيا ج .4 ؛ایکنجاله ساو  هیخام بر پا نيدرصد پروتئ13با 

 فرآوری شاده  یایکنجاله سو یةخام بر پا نيدرصد پروتئ13

 آمده است. 1های آزمایشي در جدول  ترکيبات جيره .بودند

 شیدر هر زماان، آزماا    اهیجا 16در دسترس بودن  ليدل  هب

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

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

هاا دو باار در روز در    برداری در نظر گرفته شد. جيره  نمونه

 توزیع شدند. 10:55و 8:55ساعات 

بارداری از جيارة کاامالً مخلاوط در ساه       در هفتة نمونه

نوبت یک روز در ميان حادوداً دو کيلاوگرم و از پسامانده    

خوراک در هفت روز آخر حدوداً یک کيلاوگرم برداشاته و   

اد ن هداری شدند. بعد از باز شادن  گر درجة سانتي -45در 

هاا   جيره و برای پسمانده های هر از یخ در آزمایش اه نمونه

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

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

های شاير در ساه وعادة صابح،      مدت پنج روز ثبت ونمونه

رت یكنواخت از کل شير دوشايده شاده   صو ظهر و شب به

ساعت پس از مصرف  چهاراز مدفوع گاوها آوری شد. جمع

انجام شد.  یبردار نمونهروز  چهاربه مدت  صبح و خوراک

و باه   یآور جماع  يلونیناا  یهاا  هسيمدفوع در ک یها هنمون

پااس از گااراد منتقاال شاادند.   يسااانت ةدرجاا -45 زریاافر

گاو در هر دوره باا هام    های مربوط به هر گشایي، نمونه یخ

هفات  در روز مخلوط و برای تجزیة شيميایي استفاده شاد.  

خوراک با اساتفاده  توزیع ساعت بعد از  چهار برداری، نمونه

شاد.   یريا گ هشكمبه نمون عیاز ما خالء و پمپ ة مریاز لول

 105حاداقل   زانيا شكمبه هر دام دو نموناه و باه م   عیاز ما

 pHاساتفاده از دسات اه    باها  هنمون pHگرفته شد و ليتر ميلي

و  شد گيری اندازه، (METROHM, Switzerland 780)متر 

تر انتخاب شد تا اثر اختالط بزاق حداقل  پایين pHنمونه با 

 کیدریا کلر ديشكمبه با استفاده از اس عیما یها هنمون باشد.

 -45 یو در دماا  به نسبت یک باه پانج اسايدی   نرمال  4/5

 .ندشد یدارهگراد ن  درجة سانتي

دو  بارداری  پانجم نموناه  خون گاوها در روز  یها هنمون

ی حااوی  هاا  هصبح توساط لولا   يهد ساعت بعد از خوراک

باا   قاه يدق 10و باه مادت    هيگاوها ته يدم دیاز ور نیهپار

شادند و ساپس دو    وژيفیسانتر قهيدور در دق 4055سرعت 

سيرید، گلي یآلبومين، تر یريگ هازاند یپالسما برااز  تريل يليم

اساتفاده شادند. تعاداد تانفس در دو      کل نيگلوکز و پروتئ

 ة( از ناحيا 10:55و  15:55های  )ساعت نوبت صبح و عصر

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

بارداری در زماان شيردوشاي    روز نموناه  پانج  نيز در مدت

گيری و ثبت شد. دما و رطوبت نسابي هام در زماان     هانداز

گيری  تمام روزهای هفته نمونه 10و  15ایش در ساعت آزم

 ثبت شد.

ماواد   و الکتوز، کل مواد جاماد  ،نيپروتئ ،يربغلظت چ

 milk o scan 134) توساط دسات اه   ي شيرجامد بدون چرب

A/B Foss Electric, HillerØd, Denmark ی ريا گ ( انادازه

جيارة آزمایشاي   مربوط به هر خوراک گرم از لويک کد. یش

سااعت   48گراد و به مادت   يسانت ةدرج00 یدمابان آودر 

خارد شادند.   متری  یک ميلي ابيخشک و سپس توسط آس

گاراد و   يساانت  ةدرجا  005 یهاا در دماا   نموناه از گرم 7-4

ها  هخام نمون نيشدند. پروتئ یريساعت خاکسترگ 0مدت  به

 ةندیناامحلول در شاو   افيا ال .[1] شاد  یريگ هکلدال انداز اب

و باا   [43]و همكااران   سوسات  نبه روش و( NDF) يخنث

 یريگ اندازه( VELP Scientifical, Italyآناليز فيبر ) دست اه

 اساتفاده شاد.   میساد  تياز سولف NDF یريگ هشد. در انداز

ها از روش خاکساتر   هريج يهضم بیضر یريگ هانداز یبرا

و قابليات هضام ظااهری ماادة      اساتفاده  دينامحلول در اسا 

 .  [48]به دست آمد  NDFخشک، مادة آلي، پروتئين خام و 
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 های مورد استفاده در آزمایش ه. تركیبات جیر1جدول 

 درصد 13

 

 سطح پروتئين   درصد 0/10

 سویای  ةکنجال
 فرآوری شده

 ةکنجال
 سویا 

 سویای  ةکنجال
 فرآوری شده

  ةکنجال
 سویا

 
 منبع پروتئين

 اقالم )درصدماده خشک(
 یونجة خشک  66/10 66/10  63/10 63/10

 سيالژ ذرت   87/41 87/41  88/41 88/41

 جو آسياب شده  48/10 48/10  10/10 10/10

 ذرت آسياب شده  84/10 84/10  10/10 10/10

 جرم ذرت  80/4 80/4  38/1 38/1

 تخم پنبه کامل  73/4 73/4  73/4 73/4

 کنجاله سویا  76/8 78/7  18/17 13/8

 کنجاله کانوال  14/3 14/3  41/6 41/6

 کربنات سدیم بي  76/1 76/1  73/1 73/1

 کربنات کلسيم  48/5 48/5  48/5 48/5

 دی کلسيم فسفات  13/5 13/5  13/5 13/5

 اکسيد منيزیم  41/5 41/5  41/5 41/5

 مكمل معدني و ویتاميني  30/5 30/5  30/5 30/5

 کلرید سدیم  71/5 71/5  7/5 7/5

 اع(درصد چربي اشب 85مكمل چربي )  34/1 34/1  11/4 11/4

 1کنجاله سویای فرآوری شده با حرارت  - 38/4  - 38/4

 سبوس گندم  36/1 36/1  - -

 بنتونيت سدیم  71/1 71/1  36/5 36/5

 ترکيبات شيميایي

 انرژی خالص شيردهي )م اکالری/ کيلوگرم ماده خشک(  64/1 64/1  60/1 60/1

 ماده خشک  80/60 11/63  07/63 10/63

 ماده آلي  34/31 78/31  53/34 56/34

 خاکستر خام  56/8 64/8  31/3 34/3

 پروتئين خام  36/14 44/10  88/16 88/16

 الياف نامحلول در شوینده خنثي  73/73 45/70  46/74 76/76

75/47 54/73  63/47 76/78  RUP (% CP) 4 

 مهر، تهرانیسناشرکت . 1

 وتئین خام(پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه )درصد پر. 2
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 زانيا م یريا گ همنظاور اناداز   شاكمبه باه   عیما یها هنمون

نخست در دمای اتاق از حالت انجماد  چرب فرار یهادياس

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

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

ماوالر باه    لاي مي 05متيل والریک اسيد با غلظات  -4داخلي 

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

دور در دقيقااه  6555محلااول بدساات آمااده بااا ساارعت   

سانتریفيوژ شد و یک ميكروليتر از قسمت شفاف رویاي باا   

استفاده از سرنگ مخصوص دست اه گاز کروماتوگرافي )باا  

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

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

 .[17]گيری شد   فرار اندازه

بارای  آنزیماي  -ای هروش سه مرحلا از  در این آزمایش

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

ای جيره بين تيمارها متفااوت باود و    که تنها بخش کنسانتره

برداری از بخش کنسانتره با واریانس کمتری  چون که نمونه

ای  همراه است، صرفاً قابليت هضم رودهجيره نسبت به کل 

در گياری شاد.    ههای آزمایشي انداز های جير هبخش کنسانتر

متری آساياب و شاش    يها با الک یک ميل هنمون اول ةمرحل

های داکروناي ریختاه شاد و باه      خل کيسهدر دا گرم از آن

دو رأس گاااااو ساااااعت دردرون شااااكمبه  14ماااادت 

قرار داده شاد و  شده )دو تكرار از هر نمونه(  یفيستوالگذار

ها  هکيس مانده در خشک باقي ةسپس نيتروژن موجود در ماد

 ةبعدی ميازان مشخصاي از مااد    ة. در مرحلگيری شد اندازه

 10 حاادود حاااوی قباال کااه ةخشااک باقيمانااده از مرحلاا

ليتاری   ميلاي  05هاای  هلولا داخال   گرم نيتروژن باود در  ميلي

به هار   هيدروکلراید-ليتر محلول پپسين ميلي 15ریخته شد. 

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

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

ها  هلولفسفات به -اتينليتر بافر پنكر ميلي 0/17یک نرمال و 

سااعت اداماه یافات.     44افزوده شد وانكوباسيون به مادت  

کلرواستيک باه   یليتر اسيد تر ميلي سهپس از طي این زمان 

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

 ای ميزان نيتاروژن  همنظور تعيين قابليت هضم رود در انتها به

. گياری شاد   هاناداز  لولاه هر ي مایع شفاف فوقانموجود در 

مطاابق  پارس آزمون  یها تيبا استفاده از ک ی خونها هنمون

مدل و با دست اه اسپكتروفتومتردستورالعمل شرکت سازنده 

(VIS/UV-S2000-PA-UK-Cambridge, Ireland باارا)ی 

 استفاده شدند. ظرنمورد ی مت يرهای ريگ هانداز

برای  4/3نسخة  SAS [46]افزار  ها با استفاده از نرم داده

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

ارزیابي شد تا اخاتالف دماا،    tدوره آزمایشي توسط آزمون 

های  د. دادهحرارتي سنجيده شو-رطوبت و شاخص رطوبتي

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

هاای شاكمبه و متابوليسام     هاای خاون، فراسانجه    فراسنجه

تجزیه آمااری شادند.    MIXEDنيتروژن با استفاده از رویه 

هاای مكارر در    گيری هایي که دارای اندازه در خصوص داده

ة مقایسا  .اساتفاده شاد   REPEATEDزمان بودند از گازاره  

اثار   >50/5pها با استفاده از آزمون تاوکي انجاام و    ميان ين

 1. مدل آماری طرح طباق رابطاه   دار در نظر گرفته شد معنا

 بود:

(1  ) Yijk = µ + Li + Sj + Bk + LSij + +eikjl 

اماين   i، اثر Li، مقدار هر مشاهده؛ Yijkکه در این رابطه 

، اثر Bkن خام؛ امين منبع پروتئي j، اثر Sjسطح پروتئين خام؛ 

k  امين بلوک؛LSijاثر متقابل ، i  امين سطح درj    اماين منباع

 خطای آزمایشي است. e ikjlپروتئين خام و 

 

 نتايج و بحث

هاا   رغم تفاوت اندک در مقدار پروتئين خام بين جياره  علي

ها  افزار، ارقام پروتئين جيره ریزی شده در نرم با مقدار برنامه

اهاداف آزماایش نزدیاک باود      بخشاي باه   طور رضاایت  به

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

ثابت استفاده شد. بنابراین، علت تفاوت انادک باين ميازان    

پاروتئين ماورد انتظاار احتمااالً      گيری شده با پروتئين اندازه

داری یاا تناوع در نتاایج تجزیاه     بار  ناشي از خطاای نموناه  

 THI [0] بنادی  هباار اسااس دسات   آزمایش اهي بوده است. 

قرار   يخف يتنش گرمای ةمحدوداین آزمایش در در  گاوها

های آزمایش از این نظر وجاود   داشتند اما تفاوتي بين دوره

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

فارآوری شاده    یایساو  ةکنجال و نيدرصد پروتئ 13 حاوی

ی ایساو  ةکنجالو  نيسطح پروتئ نيهماز جيرة حاوی کمتر 

وری نشده بود؛ اما در سطح کمتر پروتئين تفااوت باين   فرآ

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

 ديتول شیباعث افزا ازيتر از مقدار ن یيندر سطوح باالتر و پا

از مصارف   يشاده ناشا   جادیحرارت خواهد شد. حرارت ا

 تانفس از بادن   قیتواند از طر ميخام  نيپروتئ یسطوح باال

رساد تعاداد تانفس     نظر ماي  شود و به همين دليل به خارج

بتواند نشان دهندة حرارت ناشي از خوراک مصارف شاده   

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

درصاد پاروتئين خاام    13فرآوری شده با حرارت در سطح 

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

کاه  ه شاده اسات   نشاان داد برخالف نتيجه ایان آزماایش،   

خ رنا  شیباعث افازا  شدهفرآوری استفاده از کنجالة سویای 

تااا   34/31 بااين THI) ارتاايتاانش حر طیتاانفس در شاارا

 .[3] شود ي( م88/33

 

 ی آزمایش . شرایط دما و رطوبت در دوره2جدول 

 شرایط دمایي

  دوره دوم  دورة نخست 
 

 

 ميان ين 
 انحراف

 استاندارد
 انحراف استاندارد ميان ين 

 

P value 

 75/5 46/0 34/44  33/4 71/46  گراد( دما )درجة سانتي

 <5551/5 34/4 53/76  31/8 47/41  رطوبت )درصد( 

(THI)رطوبتي –شاخص حرارتي
1  65/35 36/0  05/31 44/6 00/5 

1meanRH(%)
THI (0.8 meanT (meanT 14.4) 46.4)

100
     ،T گراد(، ي= دما )درجه سانتRH ي= رطوبت نسب 

 

 روده اثر منبع و سطوح مختلف پروتئین خام بر تعداد تنفس و دمای راست .3جدول 

  درصد 13  درصد 0/10  سطح پروتئين

 انحراف

 استاندارد 

 اه ميان ين 

P value 

 منبع پروتئين

 

 کنجالة  

 سویا

 کنجالة  

 سویای

 فرآوری 

 شده

 
 کنجالة

 سویا 

 کنجالة

 سویای 

 فرآوری 

 شده

 اثر منبع 

 پروتئين 

 اثرسطح

 پروتئين 

 ×سطح 

 منبع

 پروتئين

 <a5/07 b7/48  04/1 44/5 46/5 50/5  3/05 8/48  تعداد تنفس در دقيقه

 44/5 514/5 34/5 15/5  8/78 3/78  6/78 6/78  گراد( دمای راست روده )درجة سانتي

a,b ها با حروف نامشابه معنا در هر ردی  تفاوت ميان ين ( 50/5دار است >p.) 
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خشاک   ةبار مااد   یاثار  یيبه تنها نيسطح و منبع پروتئ

، خاام  نيدرصاد پاروتئ  13باا   ةريا نداشت اما در ج يمصرف

را خشاک   ةفرآوری شده مصرف ماد یایسو ةافزودن کنجال

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

فرآوری شده  یایسو ةاستفاده از کنجال ام،خ نيپروتئ درصد

نتاایج   .(4شاد )جادول   مصارف خاوراک    شیموجب افزا

چندین مطالعه نشان داده اسات کاه ت ييار ساطح پاروتئين      

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

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

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

در مقابل نشان داده شده است که کاهش پروتئين خام جيره 

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

شاود   کيلاوگرم در روز ماي   40مصرفي گاوهای پرتوليد تاا  

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

تواند راهكار مناسابي بارای افازایش     که کاهش پروتئين مي

 ی تحت تنش گرمایي باشد.مصرف خوراک گاوها

تفاوت توليادشير گاوهاا باين تيمارهاا از نظار آمااری      

هاا   که مطابق با نتایج برخي آزمایش (4جدول )دار نبود  معنا

در این آزمایش مصرف خاوراک   .بود [71و3،14،41]مشابه 

کيلوگرم در روز بود. با  3/47افزار  بيني شده توسط نرم پيش

يلاوگرم خاوراک مصارف    ک 3/40این وجود، گاوها حاداقل 

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

افزار باه   بيني نرم پيشممكن است مصرف خوراک باالتر از 

هااا  تااأمين پااروتئين قاباال متابوليساام کااافي در همااة جيااره

هاا وجاود    هاختالفاي باين جيار    ،انجاميده و اگر از این نظر

ياد و غلظات چرباي،    داشته باشد، آن را پوشانده باشاد. تول 

پروتئين و الکتوز نيز تحت تأثير منبع و سطح پروتئين خاام  

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

RUP    اناد نياز    هجيره بر عملكرد شايردهي را گازارش کارد

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

تحت تأثير سطح و مقدار پروتئين خام جيره باشد، متاأثر از  

اف جيره است. با توجه به یكساان  سطح انرژی و کفایت الي

، [44]جياره   NDFهاا و کفایات    هبودن سطح انارژی جيار  

 است. پذیر توجيهمشابهت غلظت چربي شير بين تيمارها 

درصاد پاروتئين خاام     0/10در ساطح   ريش ديتول بازده

درصاد   13تحت تأثير منباع پاروتئين نباود، اماا در ساطح      

خام، استفاده از کنجالة سویای فرآوری شده باازده   نيپروتئ

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

آن باا   RUPهاایي کاه   در جياره ريشا  ديبازده تولدر تحقيقي 

استفاده از کنجالة سویای فرآوری شده با حارارت افازایش   

به  [13]م بهبود یافت درجه دومنحني به صورت یافته بود، 

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

مشاهده نشد که موافاق   شیافزا نیا RUPاما درسطح باالی 

جيره در  RDPبا نتایج این مطالعه بود. در مقابل ت يير سطح

 ديا باازده تول پروتئين خاام   درصد 4/16تا8/14هایي با  جيره

دهاد   . این مسئله نشان ماي [4] تحت تأثير قرار نداد را ريش

جيره پاسخ بهتاری   RUPکه بازده توليد شير به ت يير سطح 

جيره، که در این آزماایش نياز     RDPدهد تا ت يير سطح مي

 مشاهده شد.

منبع و سطح پروتئين بر قابليت هضم مواد م ذی جيره 

هاا   ای جياره  ( و قابليات هضام بخاش کنساانتره    0)جدول 

داری نداشت. با این حال، نتایج مرباوط   ( اثر معنا6ول )جد

ای نشاان داد کاه    به آزمایش قابليت هضم بخاش کنساانتره  

های حااوی کنجالاة ساویای     ای کنسانتره قابليت هضم روده

های حااوی   صورت چشم يری از کنسانتره فرآوری شده به

شده به روش حاللاي کمتار باود     کشي کنجالة سویای روغن

اند، زماني کاه از حارارت    ها نشان داده پژوهش(. 6)جدول 

دادن کنجالة ساویا بارای افازایش مقادار پاروتئين عباوری       

ایزولوساين،   هاای  شود، قابليت هضم اسيد آميناه  استفاده مي

ای شادن   آالنين کمتر از روش فارآوری قهاوه   لوسين و فنيل

 .  [3]غيرآنزیمي یا اکسپلراست 
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 اثر منبع و سطح پروتئین خام جیره بر عملکرد تولیدی گاوهای شیرده .4جدول 

P value 

 انحراف استاندارد

 اه ميان ين

 سطح پروتئين  درصد 0/10 درصد 13

 ×سطح 

 منبع

 پروتئين

 اثر سطح

 پروتئين

اثاااااار 

 منبع

 پروتئين

 کنجالة سویای

 فرآوری شده

 کنجالة

  سویا

 کنجالة سویای

 فرآوری شده

 کنجالة

 سویا

 

 منبع پروتئين

 کيلوگرم در روز        

51/5 >  43/5  84/5  46/5  8/40 a 1/43 b 0/43  5/46  مادة خشک مصرفي    

51/5 >  34/5  41/5  47/5  3/47 a 3/44  b 1/40  3/47  مادة آلي مصرفي      

50/5>  50/5>  56/5  571/5  47/4  41/4  54/4 a 83/7 b     پروتئين مصرفي 

16/5  58/5  53/5  538/5  48/3  64/3  04/3  60/3     NDF  مصرفي 

66/5  63/5  73/5  100/1  41 0/73  41 0/45  توليد شير      

03/5  44/5  64/5  548/5  16/1  11/1  13/1  13/1  ربي  توليد چ    

48/5  64/5  14/5  548/5  18/1  53/1  13/1  14/1  توليد پروتئين      

80/5  00/5  38/5  565/5  30/1  34/1  38/1  33/1  توليد الکتوز      

87/5  78/5  31/5  174/5  80/4  87/4  34/4  38/4  چربي ) درصد( 

0/5  83/5  11/5  444/5  88/4  38/4  86/4  84/4  پروتئين )درصد( 

04/5  43/5  10/5  500/5  30/4  83/4  87/4  88/4  الکتوز )درصد( 

33/5  74/5  33/5  173/5  16/11  4/11  75/11  74/11  کل مواد جامد )درصد( 

38/5  08/5  67/5  533/5  67/8  41/5  63/8  31/8  مادة جامد بدون چربي )درصد( 

01/5  46/5  47/5  64/5  0/76  70 73 3/76  FCM
 %، کيلوگرم در روز( 0/7)1

43/5  43/5  43/5  51/1  0/73  3/70  8/73  0/73  ECM
 )کيلوگرم در روز(4

50/5>  44/5  04/5  544/5  44/1 a 43/1 b 70/1  44/1  بازده توليد شير خام 

 درصد چربي 0/7شير تصحيح شده برای  .1

 شير تصحيح شده برای انرژی .4

a,b. ها با حروف نامشابه معنا در هر ردی  تفاوت ميان ين ( 50/5دار است >p) 
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 های آزمایشی منبع و سطح پروتئین خام برقابلیت هضم مادة خشک، مادة آلی و پروتئین خام جیره . اثر5جدول 

P value 
 انحراف استاندارد

 اه ميان ين

 سطح پروتئين  درصد0/10  درصد13

 ×سطح 

 منبع پروتئين

 اثر سطح

 پروتئين

 اثر منبع

 پروتئين

 کنجالة سویای

 فرآوری شده

 کنجالة

 سویا

 یکنجالة سویا 

 فرآوری شده

 کنجالة

 سویا

  

 منبع پروتئين

 قابليت هضم مادة خشک 47/60 14/68 46/68 85/68 435/4 44/5 48/5 64/5

 قابليت هضم مادة آلي 43/60 16/67 84/64 07/60 388/7 87/5 84/5 63/5

 قابليت هضم پروتئين خام 44/33 44/30 54/33 38/37 041/4 13/5 40/5 80/5

 

 های آزمایشی ای پروتئین بخش كنسانتره جیره ای و روده پذیری شکمبه نبع و سطح پروتئین خام برتجزیه. اثر م6جدول 

P value 

 انحراف استاندارد

 اه ميان ين

 سطح پروتئين درصد0/10 درصد 13

 ×سطح 

 منبع پروتئين

 اثر سطح

 پروتئين

اثر 

 منبع

 پروتئين

 کنجالة سویای

 فرآوری شده

 کنجالة

 سویا
 

 سویای کنجالة

 فرآوری شده

 کنجالة

 سویا

 

 منبع پروتئين

 ای)درصد( قابليت هضم روده 13/60 04/61 88/63 05/64 00/4 18/5 43/5 36/5

 ای)درصد( پذیری شكمبه تجزیه 33/63 30/60 48/30 45/65 08/4 <50/5 14/5 05/5

 

همچنين، اعمال حرارت قابليت هضم برخي اسايدهای  

ستيدین، الیازین و آرژناين را در   آمينه ضروری از جمله هي

بخش عبوریافته نسبت به کنجالاة ساویای فارآروی نشاده     

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

اساتفاده شاد و ایان     RUPعنوان منبع  حرارت دیده شده به

امكان وجود دارد که اعمال حرارت در عين افزایش مقادار  

هاا در روده   پروتئين عبوری باعث کاهش هضم اسيد آميناه 

 .شده باشد

هاای آزمایشاي    شاكمبه گاوهاا باين جياره     pHتفاوت 

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

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

در تحقياق   .[40و  10، 7]شود  شكمبه مشاهده نمي pHدر 

طاور غيرمساتقيم پتانسايل     حاضار باين قابليات هضام )باه     

تخميرپذیری( اجزای جيره تفاوتي وجود نداشت. از طرفي 

شكمبه دارد در  pHترین اثر را بر  سطح الياف جيره که مهم

باالتر از حداقل پيشنهاد شده توساط  های این آزمایش  جيره

NRC [44]  تواند مشابهت  و این ميبودpH   شكمبه گاوهاا

 در تيمارهای مختل  را توجيه کند.

از ميااان اساايدهای چاارب فاارار مااایع شااكمبه، اساايد  

بوتيریک و اسيد ایزووالریک تحت تأثير منبع پروتئين قارار  

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

اسايد چارب را   کنجالة سویای فرآوری شده، ميزان این دو 

افزایش داد. اما سایر اسيدهای چرب فرار تحت تااثير منباع   

اناد کاه    و سطوح مختل  پروتئين قرار ن رفتند. نشاان داده 

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

درصد اثار معنااداری    46تا  74از  RUPهای مختل   نسبت

تيرات روی نسبت استات به پروپيونات و نيز مقادار ایزوباو  

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

، 6/10که سطوح مختل  پروتئين خاام )  گزارش شده است

های حاوی کنجالة ساویای فارآوری    ( در جيره6/13، 6/16

اسايدهای   لظات ماولي  داری بار غ  شده با حرارت تأثير معنا

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

 اند ساطوح مختلا    مطالعات هم وجود دارند که نشان داده

 11]دهاد   پروتئين نيتروژن آمونياکي را تحت تأثير قرار نمي

 .[13و

گليسايرید،   های آزمایشي بر غلظات گلاوکز، تاری    جيره

پروتئين کل و آلبومين سرم خاون گاوهاا تاأثيری نداشاتند     

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

ل  مشابه باود، ایان نتيجاه دور از    گاوها در تيمارهای مخت

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

گليسايرید،   با کاهش ميزان پروتئين خام جيرة گلاوکز، تاری  

 4 ،7] یاباد  آلبومين وپروتئين کل خون ت يير معناداری نماي 

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

پروتئين جيره است، مشابهت ساطح آلباومين خاون گاوهاا     

درصاد   0/10اد کاه اساتفاده از ساطح    بين تيمارها نشاان د 

پروتئين خام در جيرة گاوها در بلند مادت اثار مضاری بار     

 های خون نداشته است. ساخت پروتئين

 

 های مایع شکمبه . اثر منبع و سطح پروتئین خام بر فراسنجه7جدول 

P value  انحراف 

 استاندارد

 اه ميان ين

 سطح پروتئين  درصد 0/10  درصد 13

 ×سطح 

 ع پروتئينمنب

 اثر سطح

 پروتئين

 اثر منبع

 پروتئين

 کنجالة سویای

 فرآوری شده

 کنجالة

 سویا
 

 کنجالة سویای

 فرآوری شده

 کنجالة

 سویا

  

 منبع پروتئين

16/5 78/5 46/5 5346/5 30/0 37/0 35/0 16/6 pH مایع شكمبه 

 (mMاسيد استيک ) 41/04 34/04 64/07 14/00 651/4 73/5 30/5 81/5

40/5 44/5 33/5 071/4 70/43 17/71 53/75 43/43 
 پروپيونيک اسيد + 

 (mMایزو بوتيریک اسيد )

 (mMاسيد بوتيریک ) 34/40 34/48 44/46 44/75 434/1 <50/5 04/5 38/5

 (mMاسيد ایزووالریک ) 46/0 46/0 30/7 44/0 763/5 <50/5 58/5 15/5

 (mMد والریک )اسي 30/7 50/4 88/7 56/4 163/5 47/5 88/5 87/5

 (mMکل اسيدهای چرب فرار ) 60/113 85/144 44/110 56/144 454/15 13/5 61/5 34/5

 ((mg/dl نيتروژن آمونياکي 05/11 40/11 40/14 77/14 514/4 46/5 56/5 73/5

 

 های خون همنبع و سطوح مختلف پروتئین خام بر فراسنج . آثار8جدول 

P value انحراف 

 استاندارد

 اه نميان ي

 سطح پروتئين  درصد 0/10  درصد 13

 ×سطح 

 منبع پروتئين

 اثر سطح

 پروتئين

 اثر منبع

 پروتئين

 کنجالة سویای

 فرآوری شده

 کنجالة

 سویا
 

 کنجالة سویای

 فرآوری شده

 کنجالة

 سویا

  

 منبع پروتئين

 ليتر( گرم/ دسي گلوکز )ميلي 30/65 60/65 87/65 03/65 648/5 33/5 33/5 83/5

 ليتر( گرم / دسي گليسيرید )ميلي تری 61/45 66/45 85/45 41/45 637/5 06/5 31/5 40/5

 ليتر(  پروتئين کل )گرم / دسي 36/3 30/3 38/3 51/8 105/5 05/5 34/5 40/5

 ليتر( آلبومين )گرم / دسي 83/4 37/4 34/4 31/4 441/5 43/5 00/5 63/5



 ...آثار جایگزینی كنجالة سویای فرآوری شده با كنجالة سویا در سطوح مختلف پروتئین خام جیره بر عملکرد گاوهای شیرده در تنش 
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جاای زیني  اساتفاده از  باا  جيره  RUP افزایش در مقدار

 باعث یدهحرارت د یایسو ةکنجالبخشي از کنجالة سویا با 

در ساطح کمتار    يردهشا  گاوهاای مصرف خاوراک   یشافزا

 شاير  ترکيبو  توليدبر  منفياثر  شد، اما جيرهخام  پروتئين

شایدکاهش سطح پروتئين خام و اساتفاده از مناابع   نداشت. 

ا شرایط پروتئين عبوری در جيره بتواند در شرایطي مشابه ب

این آزمایش به بهبود مصرف مادة خشک در گاوهای تحت 

 تنش حرارتي مالیم کمک کند.
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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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