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  هاي خوني گاوهاي شيرده هلشتاين  شير و برخي متابوليتبر عملكرد توليد كلزااثر سطوح مختلف كنجاله 

  

  3 حسن فضائليو * 2، كيوان كركودي1ميثم منيعي

  

    دانش آموخته كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه، ساوه، ايران-1

  اوه، ايران دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه، س استاديار گروه علوم دامي دانشكده كشاورزي-2

  قات علوم دامي كشور، كرج، ايران دانشيار پژوهشي موسسه تحقي- 3

  
 19/12/87: تاريخ پذيرش                          20/2/86:تاريخ دريافت

  

  چكيده

 گاوهاي شيرده نژاد هلشتاين يهاي خون  و برخي متابوليتعملكرد توليد شيربر كلزا  تاثير كنجاله ،در اين تحقيق

 585 ± 55 راس گاو شيرده هلشتاين زايش سوم كه داراي ميانگين وزني 12به اين منظور از . مورد مطالعه قرار گرفت

 در پژوهشاين .  گرديد استفاده، بودند109 ± 22 و ميانگين روزهاي شيردهي كيلوگرم 36 ± 6 ميانگين توليد شير  كيلوگرم،

 از كل كلزا درصد كنجاله 75 و 50، 25، 0( منبع پروتئيني 4 تيمار كه حاوي 4با ) چرخشي در زمان( التين  مربعقالب طرح 

 دوره 4آزمايش به .  مربع، انجام شد3 دوره زماني در 4به عنوان بخش متغير و ) هاي پروتئيني ئين حاصل از كنجالهسهم پروت

 چربي، پروتئين،  تركيبات شير شاملر دورهپس از پايان ه. م شدتقسي روزه 10برداري   نمونهو روزه 14عادت پذيري 

هاي   نمونهتري يدوتيرونين، تيروكسين و آلبومينهاي شير و  نمونهالكتوز، كل مواد جامد، مواد جامد بدون چربي و اوره 

چربي، درصد  افزايش منجر بهداري،  به طور معني هاي آزمايشي در جيرهكلزا افزايش سطح كنجاله  .گيري شد اندازه خون

 افزايش سطح همچنين .گرديدد شير و مواد جامد بدون چربي الكتوز، كل مواد جام، )درصد و كيلوگرم در روز( پروتئين

 درصد 4 توليد شير خام و توليد شير تصحيح شده بر اساس داري بر ميزان  تاثير معنيهاي آزمايشي در جيرهكلزا جاله كن

رسد كه   به نظر مي. تيروكسين و آلبومين خون نداشتتري يدوتيرونين، اوره شير و نيز، )در روزكيلوگرم ( چربي شير چربي،

    . هاي پروتئيني جايگزين گردد  كل سهم پروتئين حاصل از كنجاله از درصد75تواند تا  كنجاله كلزا مي

  

  هاي خوني ابوليتمت  شير،ات تركيب ، گاوهاي شيرده، توليد شير،كلزاكنجاله :  كليديكلمات

  

  

  

  

  
Email:kkarkoodi@yahoo.com

                                                                                                                     :نويسنده مسئول*

، پنجممجله پژوهش در علوم كشاورزي، جلد   

  )112 -103صفحه (1388 تابستان، اولشماره 
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  مقدمه

به ) 1كانوال (كلزاسطح زير كشت دانه روغني در ايران 

 كه يقيناً به همراه توليد دانه سرعت رو به افزايش بوده است

طبق  . بر توليد كنجاله آن نيز افزوده خواهد شدكلزاروغني 

سياست گذاري برنامه توسعه چهارم دولت جمهوري 

به داليل دو فصلي  كلزاايران، كشت دانه روغني  اسالمي

سازگاري با آب و هواي ، ) بهاره-پاييزه ( كلزابودن كشت 

، )باشد اطق ايران قابل كشت ميدر بيشتر من كلزا( ايران

 نياز آبي ،هاي قارچي، باكتريايي و آفات مقاومت به بيماري،

مقاومت به ، ،درصد روغن بيشتر در ماده خشك، كمتر

در  كلزاجود انواع بذور و ارقام اصالح شده  و وشوري

باشد  هاي روغني رو به توسعه مي  نسبت به ساير دانه،كشور

)1.(  

به عنوان مكمل پروتئيني در توان  يمرا  كلزا كنجاله 

ذي اصلي كنجاله  ماده مغپروتئين ).2(خوراك دام به كار برد

 كلزاكنجالة حاصل از عمليات روغن كشي دانه . است كلزا

 درصد 42 تا 32بسته به نوع واريته، فرآوري و اقليم حاوي 

هاي آمينه  از نظر اسيد كلزاكنجاله . باشد پروتئين خام مي

نسبت به كنجاله سويا ) متيونين و سيستئين(ر گوگرد دا

  .)1(باشد ولي از نظر ليزين فقيرتر است تر مي غني

هاي زيادي از كنجاله  در تحقيقات انجام شده كه نسبت 

كم گلوكوزينوالت به عنوان تنها مكمل پروتئيني در ي كلزا

 توليد شير تغييري هاي گاو شيرده استفاده گرديد كنسانتره

 يا 22 كه در آنها مصرف )8(ه جز در يك مورد ب نشان نداد،

داري  در كنسانتره، توليد را بطور معني كلزا درصد كنجاله 34

البته  كه ه نيز كاهش يافتكاهش داده بود و مصرف كنسانتره

كنجاله مورد استفاده از ارقام با گلوكوزينوالت باال بوده 

   .است

ون و امانوئلستري كه توسط  در پژوهش طوالني مدت

 در سوئد انجام شد و سه دوره شيردهي را در )6 (همكاران

دو "ي كلزا هيچ اثر زيان آوري از كنجاله ،گرفت بر مي

__________________________________ 
1
  CANadian Oil Low Acid (CANOLA) 

 در . بر روي توليد شير و تركيبات آن گزارش نشد"صفر

 تازه و ي ذرتيك آزمايش كه در آن اثر مصرف سيلو

 بر روي كلزا به همراه كنجاله  شدهسيلوي ذرت پالسيده

 مورد 3 و فريزين2 شير گاوهاي شيرده نژاد آيرشايرتوليد

 16 آنها حاوي كنسانترهارزيابي قرار گرفته بود، گروهي كه 

داري توليد شير و شير  بود به طور معني كلزادرصد كنجاله 

در  ).14(افزايش يافتنسبت به گروه كنترل شده تصحيح 

 ذايي آنانگروهي از گاوها كه در جيره غ ،تحقيقي ديگر

داري توليد شير   به طور معني، شده بوداستفادهكلزا نجاله ك

اين برتري حتي در . ها داشتند بهتري نسبت به ساير گروه

در آزمايشي . )13 (مشاهده شد شده نيز تصحيحمورد شير 

 درصد در كنسانتره در 11 (كلزابا مصرف كنجاله ديگر، 

يبات هيچ تاثير منفي بر روي توليد و ترك) مقابل صفر درصد

بر اين اساس . )7 (شير گاوهاي شيرده هلشتاين مشاهده نشد

دو " اصالح شده نظير واريته  ارقاميكلزامي توان از كنجاله 

4صفر
 به عنوان يك مكمل پروتئيني ارزشمند در جيره "

  ).1(غذايي دام استفاده كرد 

هدف از اجراي اين تحقيق بررسي تاثير سطوح مختلف  

 نيز ر توليد و تركيب شير و بدر ايرانتوليدي اي كلزكنجاله 

  . بودهاي خوني گاوهاي شيرده هلشتاين متابوليت برخي

  

  ها مواد و روش

لشتاين  راس گاو شيرده نژاد ه12  بر روياين آزمايش

 و ميانگين وزن آنها در ابتداي كه همه زايش سوم بودند

  36 ± 6ميانگين توليد شير آنها  و 585 ± 55دوره  

روز  109 ± 22 ميانگين روزهاي شيردهي  نيز وكيلوگرم

 و  تهيه شدها به صورت كامال مخلوط جيره .انجام شدبود 

در اختيار گاوها قرار ) صبح و عصر( بار 2هر روز 

 تميز و باقيدهي  قبل از خوراكآخورها هر روز . گرفت مي

__________________________________ 
2  Ayrshire 
3
  Friesian 

4
  Double-Low 
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 هاي شيردوشي در ساعت. شد  جمع آوري ميمانده خوراك

ر روز و با دستگاه اتوماتيك انجام  ه5/19 و 5/11 ،5/3

در مدت زمان آزمايش از انجام واكسيناسيون و سم . شد مي

  .چيني جلوگيري شد

  

 )برحسب درصد ماده خشك( هاي مورد آزمايش  اجزاي تشكيل دهنده جيره-1جدول 

  )درصد(هاي آزمايشي هاي پروتئيني جيره سهم كنجاله كلزا در مكمل  

 75   50 25 0  مواد خوراكي

  21/20  21/20  21/20  21/20  يونجه خشك

  94/23  94/23  94/23  94/23  سيلوي ذرت

  59/15  59/15  59/15  59/15  جو شكسته

  43/6  43/6  43/6  43/6  ذرت خرد شده

  16/2  16/2  16/2  16/2  تفاله چغندر خشك

  63/1  63/1  63/1  63/1  سبوس گندم

  62/5  62/5  62/5  62/5  پنبه دانه

  29/5  14/8  85/9  83/10  كنجاله سويا

  -  44/2  03/6  3/10  كنجاله تخم پنبه

  84/15  55/10  25/5  -  كنجاله كلزا

  18/1  18/1  18/1  18/1  پودر چربي

  61/0  61/0  61/0  61/0  كربنات كلسيم

  41/0  41/0  41/0  41/0  جوش شيرين

  85/0  85/0  85/0  85/0  1 ويتامينه معدنيمكمل

  24/0  24/0  24/0  24/0  نمك

          

  100  100  100  100  معج

 گـرم كلـسيم،   200 و 30، 70، 180  بـه ترتيـب حـاوي    - E و A ،D3  واحد بين المللي ويتـامين  200 و 100000، 400000هر كيلوگرم به ترتيب حاوي 1

گنز، روي، كبالت، يـد، سـلنيم    ميلي گرم آهن، مس، من400 و 20، 100، 100، 3000، 5000، 300، 4000  به ترتيب حاوي -فسفر، منيزيم و بيكربنات سديم    

  .و آنتي اكسيدان بر اساس ماده خشك مي باشد
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 هاي مورد آزمايش  مواد مغذي در جيره- 2جدول 

    هاي آزمايشي جيره

  مواد مغذي

  

0%  25%  50%   75%     

  8/67  5/66  23/64  38/61   )درصد ماده خشك(مجموع مواد مغذي قابل هضم 

  6/1  62/1  62/1  63/1   ) ي در كيلوگرم ماده خشكمگاكالر(انرژي خالص شيردهي

  1/16  34/16  42/16  4/16   )درصد ماده خشك(پروتئين خام 

  88/69  98/68  68/67  11/66    )درصد پروتيين خام(پروتئين غير عبوري 

  12/30  02/31  32/32  89/33    ) درصد پروتيين خام(پروتئين عبوري 

  49/23  67/23  98/23  37/24    )درصد پروتيين خام(پروتئين محلول 

  19/24  66/23  37/23  25/23   )درصد ماده خشك(الياف نا محلول در شوينده اسيدي

  89/35  84/35  89/35  02/36   )درصد ماده خشك(الياف نا محلول در شوينده خنثي

  97/35  86/35  8/35  77/35   )درصد ماده خشك(غير اليافي كربوهيدراتهاي

  65/25  69/25  5/25  17/25   )درصد ماده خشك(نشاسته

  68/6  55/6  41/6  25/6   )درصد ماده خشك(خاكستر

  89/0  86/0  83/0  79/0   )درصد ماده خشك(كلسيم

  54/0  51/0  48/0  44/0   )درصد ماده خشك(فسفر

  

  هاي آزمايشي جيره

هاي مورد استفاده شامل كنجاله سويا، كنجاله   كنجاله

بر مبناي (كلزا كنجاله ميزان بود كه كلزا تخم پنبه و كنجاله 

  :صورت زير تعيين گرديده ب) ماده خشك

از سهم پروتئيني كلزا  كنجاله سهماي كه در آن  جيره) 1

 سهماي كه در آن  جيره )2 . صفر بود،هاي پروتئيني كنجاله

 25 ،هاي پروتئيني از سهم پروتئيني كنجالهكلزا كنجاله 

از سهم كلزا  كنجاله سهماي كه در آن  جيره) 3 . بوددرصد

اي كه  جيره) 4 .بود درصد 50 ، پروتئينيهاي پروتئيني كنجاله

هاي  از سهم پروتئيني كنجالهكلزا  كنجاله سهمدر آن 

  .بود درصد  75 ،پروتئيني

ي غذايي بر اساس اطالعات حاصل از ها  جيرهتنظيم

شامل  ( مواد خوراكي مورد استفاده آزمايشگاهيتجزيه

محلول در شوينده اسيدي، الياف پروتيين خام، الياف نا

و با ) فسفر نامحلول در شوينده خنثي، خاكستر، كلسيم و

نوشته  Spartan 1992 1  افزار جيره نويسي نرماستفاده از

شد كه اطالعات مربوط به اجزاي تشكيل دهنده و نيز مواد 

   . نشان داده شده است2 و 1مغذي آنها به ترتيب در جدول 

  

  

  

__________________________________ 
1
  Ration Evaluation/Balancer for Dairy Cattle,1992. 

Michigan State University. USA 
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  گيري نمونه

 روز 10دهي و   روز عادت14دوره آزمايشي شامل  هر 

  روزانه،هاي شير گيري، نمونه در زمان نمونه. گيري بود نمونه

قبل از . شد  و شب گرفته از هر سه وعده صبح، ظهر

كرومات پتاسيم به ازاي هر   گرم دي006/0گيري ميزان  نمونه

 هاي قوطي(گيري  ليتر شير در داخل ظروف نمونه ميلي

 3هاي   نمونهو ريخته) ليتر  ميلي30كي به ظرفيت پالستي

  هر گاو با يكديگر مخلوط شده و سپس روزانه شيروعده

 درجه 4ها پس از كد گذاري در يخچال در دماي  نمونه

  . شدند نگهداري گراد  سانتي

 صبح 10در آخرين روز هر دوره آزمايشي و در ساعت 

شد و سپس  رفته گ ، نمونه خون از وريد دمي گاو12 از تمامي

 EDTA)(اتيلن دي آمين تترا استيك اسيدهاي حاوي  به لوله

هاي خون بالفاصله به آزمايشگاه منتقل  نمونه. گرديد منتقل 

وژ با يشد و براي جدا نمودن پالسما در دستگاه سانتريف مي

گرفت و  ار  در دقيقه به مدت ده دقيقه قر3000دور 

هاي خون  يري متابوليتگ  به منظور اندازهي حاصلهپالسما

) T4(، تيروكسين)T3(هاي تري يدوتيرونين شامل هورمون

  .گراد منجمد گرديد  سانتي-20و آلبومين دردماي 

  

  گيري اجزاي شير اندازه

 صورت 1هاي شير با دستگاه ميلكو اسكن  نمونهتجزيه 

 شير كه براي هر گاو در هر دوره تعداد ظروف نمونه. گرفت

كه به  گرفت و هنگامي ماري قرار مي بن داخل ، عدد بود10

رسيد به داخل دستگاه منتقل  يگراد م  درجه سانتي40دماي 

 و تركيبات آنها گرفت  قرار ميتجزيه و سپس مورد شده

 چربي، پروتئين، الكتوز، كل مواد جامد، كل مواد :شامل

  .تعيين شد چربي و اوره بدونجامد 

  

  

  

__________________________________ 
1
  Milk-o-Scan 133B (FOSS ELECTRIC 

DENMARK) 

  گيري اجزاي خون اندازه

 T4و  T3 هاي  هورمون آلبومين واندازه گيريبه منظور  

اتصال  از روش سنجش جذب ايمني ،گاوها خون يپالسما

  ).11 ( استفاده شد2آنزيمي

  

  مدل آماري

 مربـع  3 بـا  4×4 اين آزمايش در قالب طرح مربع التين      

SASهاي آزمايش بـا نـرم افـزار          داده. فتانجام گر 
تجزيـه   3

هـا     براي مقايسه ميانگين    و از آزمون دانكن    واريانس گرديده 

  .استفاده شد

  :مدل آماري مورد استفاده به صورت زير بود 

Yijklm = µ + Si + Rj + Ck + Tl + REm 

+ Eijklmn 

ميانگين  : µمقدار هر مشاهده، : Yijklmكه در مدل فوق؛ 

 : Tlاثر گاو،  : Ckيش، اثر دوره آزما : Rjاثر مربع،  : Siكل، 

اثر  : Eijklmnو  مانده از جيره قبلي اثر باقي:  REm، اثر تيمار

  .باشد خطاي آزمايش مي

  

  نتايج و بحث

  خامتوليد شير

 تنظيم شده 3 در جدول نتايج مربوط به توليد شير خام  

مصرف  ،شود در جدول مشاهده ميطور كه  همان. است

ر توليد بداري   معنياثررده، در جيره گاوهاي شيكلزا كنجاله 

نداشته است به جز اينكه در شير خام در مقايسه با شاهد 

، مقدار شير كاهش كلزاجيره حاوي كمترين ميزان كنجاله 

  ). P>05/0( نشان داد

 ،در آزمايشي كه بر روي گاوهاي شيرده صورت گرفت

 دريافت كرده "دوصفر" كلزا كه كنجاله آن دسته از گاوها

گروه  به  نسبت) كيلوگرم38/26( وليد شير باالتري، تبودند

دريافت كرده )  كيلوگرم92/24(كنجاله سويا  شاهد كه

دو گروه از ، ي ديگرهمچنين در آزمايش .)15(داشتند، بودند

__________________________________ 
2 
 Enzyme-Linked  Immunosorbent  Assay (ELISA) 

3
  Statistical  ANOVA  System 
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 در مقابل دو گروه ،دريافت كرده بودندكلزا گاوها كه كنجاله 

ير توليد شد، در نظر گرفته شده بوديگر كه به عنوان شاهد 

 و 23در مقابل كيلوگرم  1/25 و 7/24به ترتيب (باالتري را 

اما در آزمايشي كه در آن  .)14 (نشان دادند)  كيلوگرم24

به عنوان ( و همچنين كنجاله سويا كلزاله چندين رقم كنجا

 اوهاي شيرده به كار گرفته شد،در جيره گ) خوراك شاهد

 لحاظ توليد داري در بين تيمارهاي آزمايشي از تفاوت معني

كه با نتايج آزمايش حاضر همخواني ) 12( شير ديده نشد

  .دارد

 

   1 درصد چربي4توليد شير تصحيح شده بر اساس 

 3 در جدول طور كه همان همانند توليد شير خام،

توليد شير تصحيح شده نيز روند مشابهي را شود  مشاهده مي

  .نشان داد

جايگزيني ا هاي اندك انجام شده كه در آنه در پژوهش

  در جيره گاوهاي شيردهپنبه نجاله تخمبا ككلزا كنجاله 

 افزايش توليد شير تصحيح شده بر اساس ،مقايسه شده است

در مقايسه با كلزا ي كنجاله چهار درصد چربي در جيره حاو

 و 3( حاوي كنجاله تخم پنبه گزارش گرديده است جيره

حيح شده  همچنين در آزمايشي ديگر، توليد شير تص).18

 نسبت به ، دريافت كرده بودندكلزاگاوهايي كه كنجاله 

استفاده نشده بود، كلزا گاوهايي كه در جيره آنها از كنجاله 

 در آزمايشي كه در آن  اما).14(داري باالتر بود  به طور معني

 در جيره گاوهاي شيرده استفاده  تجارييكلزااز كنجاله 

بين تيمارهاي آزمايشي داري در  هيچ تفاوت معني شده بود،

از لحاظ توليد شير تصحيح شده بر اساس چهار درصد 

كه با نتايج آزمايش حاضر همخواني ) 5(چربي ديده نشد 

   .دارد

  

  تركيبات شير

در ميزان درصد چربي شير بين تيمارهاي مختلف،  

 درصد با درصد چربي 25تيمار . هايي مشاهده شد تفاوت

__________________________________ 
1
 FCM (Fat Corrected Milk) 

 ربي را به خود اختصاص داد  بيشترين ميزان درصد چ83/3

)05/0P< .( درصد ميزان درصد چربي شير كمتري 75تيمار 

به نسبت ساير تيمارها نشان داد ولي اين موضوع با توجه به 

ميزان توليد شير آن كه باالتر از ساير تيمارها بود قابل توجيه 

  . است

گونه افزايشي در مقدار چربي شير  هيچتحقيق يك در 

ير افزايش غ آزمايشي ديگر،اما ، )18( نشدگزارش 

داري در مقدار چربي شير در مقايسه كنجاله تخم پنبه  معني

   .)3 (گرديدگزارش كلزا با كنجاله 

ين شير در تمامي هاي آزمايشي بر پروتي تاثير جيره

 درصد 50يمار ت. داري مشاهده گرديد تيمارها به طور معني

رين عملكرد  توانست بهت11/3ين با ميزان درصد پروتي

 درصد نيز با درصد 25را داشته باشد، تيمار پروتيين درصد 

صاص داد  كمترين مقدار را به خود اخت98/2شير پروتيين 

)05/0P<(    .   

  

  )كيلوگرم در روز(چربي شير مقدار 

هاي غذايي، اثر  در جيرهكلزا  افزايش سطوح كنجاله 

وگرم در داري را بر ميزان چربي توليدي بر حسب كيل معني

   ).<05/0P( روز نشان نداد

 28/1 كه به ميزان  از گاوها گروهي،آزمايشيك در 

به طور  ، دريافت كرده بودندكلزاكيلوگرم در روز كنجاله 

 گروه شاهد داراي چربي توليدي  بهنسبتداري  معني

 978/0 در مقابل 059/1 و 007/1 در مقابل 074/1(بيشتري 

  كهمايشي ديگر گزارش گرديددر آز .)14 (بودند) كيلوگرم

كلزا مكمل سازي جيره غذايي گاوهاي شيرده با كنجاله 

داري بر ميزان توليد چربي شير روزانه  افزايش معنيداراي 

 كه در آن به مقايسه يهمچنين در آزمايش. )13(  استبوده

در مقابل كنجاله تخم پنبه كلزا اثرات استفاده از كنجاله 

داري در ميزان چربي  گونه اختالف معني  هيچ،پرداخته بودند

            .)16 (توليدي روزانه گزارش نشد

با توجه به ميزان درصد پروتئين شير در تيمارهاي 

 ميزان، كلزاتوان گفت با افزايش سطح كنجاله  مختلف مي
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 )>05/0P (داري را نشان داد پروتئين شير نيز افزايش معني

 بيشتر به لحاظ افزايش سهم رسد اين امر كه به نظر مي

   .پروتيين قابل تجزيه يا سهم متيونين بيشتر بوده است

هاي پروتئيني كنجاله سويا، كنجاله   كه مكمليدر پژوهش

توليد با هم مقايسه  هاي پررا در گاوكلزا تخم پنبه و كنجاله 

 تقريباَ نمودند كه با نتايج اين پژوهش همخواني ندارد،

اده آنها شده بود البته جيره مورد استفعكس اين حالت ديده 

  يكدر. )18 (ين خام بود درصد پروتي15فقط داراي 

 را با "دوصفر" كلزا كه مقادير مختلف كنجاله پژوهش

گيري نشده مقايسه گرديد  ي روغنكلزامقادير مختلف دانه 

 كيلوگرم در روز كنجاله 5/2 و 2/1و گاوها به ميزان صفر، 

 مقدار پروتئين شير به صورت غير كردند،  مصرف ميكلزا

كيفيت پروتئين كنجاله  كه البته) 6(داري افزايش يافت  معني

ي مورد استفاده كه خود ناشي از شرايط محيطي، واريته، كلزا

تواند در اين تفاوت  باشد، مي فصل رويش و غيره مي

 قبلي ياد شده ضمناَ در پژوهش. مشاهده شده، دخالت نمايد

 درصد منبع كربوهيدرات قابل 50 عنوان از ذرت به )18(

استفاده شده بود كه كلزا تخمير در جيره حاوي كنجاله 

ممكن است با توجه به سرعت باالي تخمير پروتئين كنجاله 

زماني مناسبي بين منابع پروتئيني و كربوهيدرات  ، همكلزا

ايجاد نشده باشد و كاهش پروتئين مشاهده شده مربوط به 

از طرف ديگر مقايسه . ميكروبي باشدكاهش پروتئين 

 شاخص كيفي پروتئين شير چندين ماده خوراكي توسط

 يكلزانشان داد كه كنجاله  )1974( شينگوئت و همكاران

هاي   پروتئين شير را در بين مكملامتياز باالترين تجاري

  .دارد) به جز پودر ماهي(پروتئيني موجود 

  

  ) كيلوگرم در روز(پروتئين شير مقدار 

 ميزان توليد پروتئين شير بر اساس كيلوگرم در از نظر

)  كيلوگرم در روز98/0( توليد بيشتري داشت %75تيمار روز، 

دارا )  كيلوگرم در روز89/0( كمترين ميزان را %25تيمار و 

اي كه بر روي  نيز با مطالعه) 1998 (1 هاتانن).>P 05/0( بود

__________________________________ 
1
 Huhtanen  

ر كيلوگرم افزايش  پژوهش انجام داد اعالم كرد كه پاسخ ه13

 گرم افزايش در پروتئين 4/39ي جيره به ميزان كلزادر كنجاله 

ي كه در هاي حاصل از آزمايش اين نتايج با داده. باشد شير مي

 گرم 2/32 كلزا به ازاي هر كيلوگرم مصرف كنجاله آن،

، تا )14 (افزايش در ميزان پروتئين شير را گزارش كرده بودند

 آمده است، 3ه همانطور كه در جدول  البت.است منطبق حدي

 گرم در روز به سهم پروتئين 30در پژوهش حاضر مقدار 

افزوده شده است ) در مقابل شاهد% 75تيمار (شير 

)05/0P<( كه با نتايج دو پژوهش مذكور همخواني دارد.        

  

  الكتوز شير

 الكتوز شير رصدد را بر داري  معنياثرهاي آزمايشي  جيره

 درصد كه بهترين عملكرد پروتئين شير 50تيمار . ندنشان داد

 توانست باالترين ميزان الكتوز شير را نيز از آن ،را داشت

 درصد پس از 75، در مقابل تيمار )%65/4(خود كند 

 كمترين مقدار الكتوز شير را نشان ،% 25تيمارهاي صفر و 

  ).>P 05/0(داد 

 مورد كل درهمانند پارامترهاي پروتئين و الكتوز شير، 

 عملكرد را بيشترين درصد 50 تيمار مواد جامد شير نيز باز

 درصد 75هم تيمار  و باز) %43/12(از خود بروز داد 

  .)>P 05/0(كمترين ميزان را دارا بود 

با توجه به نتايج حاصله در مورد پروتئين و الكتوز شير، 

 نتايج حاصله در مورد مواد جامد بدون رفت كه انتظار مي

نيز صدق كند، زيرا تغييرات درصد مواد جامد شير بي چر

بدون چربي شير به طور اساسي تابعي از تغييرات پروتئين و 

 درصد باالترين و 50براين اساس تيمار . باشد الكتوز نيز مي

). >P 05/0( رصد كمترين ميزان را نشان دادند د75تيمار 

كه  در آن  آزمايشي را كه توان با نتايج نتايج حاصله را مي

پنبه و سويا را با يكديگر مقايسه  ، تخمكلزا هاي  كنجاله

  . دانست هماهنگ تا حدودي،)18( كردند

ي دار  معني  تيمارها، اختالفبين ازت اوره شير ميزان 

اوره شير  ازت  يك آزمايشدر ). <05/0P (نشان نداد

 دريافت كرده بودند كلزاتوليدي در گاوهايي كه كنجاله 
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 .)14(داشتند  جيره شاهد را دريافت ز گروهي بود كهباالتر ا

اوره شير با توجه با اين كه ازت ولي اين تفاوت در ميزان 

ونه خوراك پروتئيني به كار نرفته، در جيره شاهد هيچ گ

  . باشدتوجيهتواند قابل  مي

  

  هاي خوني متابوليت

بين هيچ يك از تيمارهاي آزمايشي كه با سطوح مختلف 

داري در مورد ميزان  تغذيه شدند، تفاوت معنيا كلزكنجاله 

 در يك آزمايش، .) <P 05/0(  مشاهده نگرديدT3هورمون 

 نيز  در جيره گاوهاي شيردهكلزابا افزايش استفاده از كنجاله 

داري با افزايش سطوح مصرف كنجاله  هيچ گونه اثر معني

 واريته 3 در آزمايشي كه تاثير ).16(مشاهده نشد كلزا 

   با ميزان گلوكوزينوالت متفاوت كلزالف كنجاله مخت

يروئيد بر روي عملكرد رشد و غده ت)  زياد- متوسط–كم (

 كه گرديد در پايان مشخص هاي پرواري بررسي شد، بره

 با مقادير گلوكوزينوالت كم، تاثيري بر عملكرد كلزاكنجاله 

  .)4( هاي مترشحه آن ندارد غده تيروئيد و هورمون

  

  

  

  

 هاي آزمايشي بر توليد وتركيبات شير  اثر جيره  مقايسه ميانگين-3جدول 

  هاي آزمايشي جيره

 

 

SEM      75%       50%       25%        0%  

 

 واحد

 پارامتر

675/0 
a193/32 

bc96/30 
c04/30 

ab98/31  kg  شير خام توليدي  

463/0 
ab11/30 

ab86/29 
b85/28 

a55/30 kg   درصدچربي4(شيرتصحيح شده ( 

071/0 
c49/3 

ab77/3 
a83/3 

b74/3 
% 

 چربي  

018/0  
ab13/1 

ab16/1 
b12/1 

a18/1  kg  توليدي در روز(چربي( 

029/0 
b00/3 

a11/3 
d98/2 

c99/2 
% 

 )درصد(پروتئين  

0175/0  a98/0 
b96/0 

c89/0 
b95/0 kg   توليدي در روز(پروتئين( 

029/0 
d45/4 

a65/4 
c53/4 

b57/4 
% 

 الكتوز 

087/0 
d87/11 

a43/12 
b22/12 

c10/12 
% 

 كل مواد جامد 

040/0 
d5/8 

a82/8 
b59/8 

c55/8 
% 

 مواد جامد بدون چربي 

001/0 95/18 86/18 91/18 91/18  mg/dl اوره شير ازت  

 ) .>05/0P(باشند  دار مي اعداد با حروف غير مشابه در هر رديف داراي تفاوت معني1
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  هاي آزمايشي بر تركيبات سرم خون  اثر جيره  مقايسه ميانگين-4جدول 

 هاي آزمايشي جيره

SEM 
 75%   50%   25%  0%   

 پارامتر 

003/0    568/1   573/1   568/1   575/1  
 

  )ليتر نانوگرم در ميلي(  T3هورمون 

 039/0   55/29   44/29  43/29  56/29   
 

 )   ليتر رم در ميلينانوگ( T4هورمون  

 014/0   89/33   85/33   84/33   90/33  
 

)درصد(  آلبومين 

  

 و 4(برخي محققين با توجه به نتايج اعالم شده توسط 

 كه كنجاله دريافتتوان  مي، و نتايج حاصل از اين تحقيق )9

در سطوح بكار رفته در ) هاي اصالح شده واريته (كلزا

ده ي بر روي كاركرد غيچ گونه اثر منفهتحقيق حاضر، 

  .تيروئيد ندارد

داري در بين  اختالف معني، نيز T4در مورد هورمون 

نتايج اين امر  .) <P 05/0(تيمارهاي مختلف مشاهده نشد

 در صورت مصرف زياد ، راكلزاحاصله گواترزا بودن كنجاله 

 كه البته با توجه به ميزان كاسته شده از زير سوال مي برد

 تواند ، قابل توجيه ميكلزاها در كنجاله  التتراكم گلوكوزينو

در كلزا در يك آزمايش، با افزايش استفاده از كنجاله . باشد

داري را بر هورمون  هيچ گونه اثر معنيجيره گاوهاي شيرده، 

T4در ميزان دار  نساخت، ولي يك كاهش غير معني نمايان 

ار پديدكلزا  با افزايش سطوح مصرف كنجاله T4هورمون 

زايي را در دراز تواند احتمال گواتر  مي اين امرت كهگش

   .)16(افزايش دهد كلزامدت در اثر مصرف كنجاله 

 در جيره كلزااستفاده از كنجاله  در آزمايشي ديگر، با

 گزارش T4داري در هورمون  كاهش معنيگاوهاي شيرده، 

كه دليل اين امر احتماال به حضور ) 17( شده است

ها از جمله  از هيدروليز گلوكوزينوالتهاي حاصل  فرآورده

ها كه يد را از  و تيوسيانات) كلزاگوترزاي اصلي (گواترين 

گردد كه منجر به  سازند، بر مي ترس تيروئيد خارج ميدس

 سطح به احتمال زياد .بروز چنين اثري گرديده است

   در ي مورد استفادهكلزاگلوكوزينوالت موجود در كنجاله 

  

مورد استفاده در كلزا تر از كنجاله  بيشآنها آزمايش

  . ه استبود تحقيق حاضر

ر سطح داري ب  اثر معنيبه طور كلي تيمارهاي آزمايشي

اگر سطح آلبومين . )P>05/0(نداشتندآلبومين سرم خون 

سرم به عنوان شاخصي از فعاليت سنتتيك پروتئين در كبد 

گونه  شود كه هيچ ، مشاهده مي)4(نظر گرفته شود  در

ها  شي در مقدار آلبومين كه از اثر سمي گلوكوزينوالتكاه

  .رفت، اتفاق نيفتاده است  مياحتمالبر روي فعاليت كبد 

 مده در آزمايش حاضر،نتايج به دست آبه با توجه 

توليد شده در  كلزاي نتيجه گرفت كه كنجاله  چنينتوان مي

هاي پروتئيني در   درصد سهم كنجاله75تواند تا  ايران مي

گردد تأثير   پيشنهاد ميبا اين حاله جايگزين گردد جير

 بر روي صفات توليد كلزاطوالني مدت استفاده از كنجاله 

ها  مثلي و ساير پارامترهاي سالمتي در گاو شيري و تليسه

  .مورد بررسي بيشتري قرار گيرد

 

  سپاسگزاري

از مديريت و كاركنان شركت دامپروري عشاقي به دليل 

نين از همچ. شود  اين تحقيق تشكر ميمساعدت در انجام

زاده به دليل   مهندس كريم آقايكلينيك دامپزشكي دام آور و

هاي خون تشكر  تجزيه آزمايشگاهي نمونهكمك در 

در پايان از دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه به . گردد مي

  .گردد  تسهيل در انجام اين تحقيق تشكر ميجهت
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