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  چکیده

  

 کیلوگرم، به صورت تصادفی جدا و بـا  554 )±57(اي با میانگین وزن  اول از گلهزایشاو هلشتاین  رأس گ  15تعداد  

 درصـد گاودانـه  14استفاده از طرح کامالً تصادفی براي آزمون اثرات سـطوح صـفر، هفـت و            
1
در مـاده خـشک جیـره در     

اکستر، پروتئین خام، چربـی خـام، عـصاره         میزان ماده خشک، خ   . جایگزینی با کنجاله سویا و جو به سه گروه تقسیم شدند          

مـؤثر پـروتئین   پذیري و تجزیه  درصد   23/5 و   00/63،  02/3،  80/22،  95/5،  90/93ترتیب   به آنو الیاف خام    ازت  عاري از   

میانگین ماده خشک مصرفی، میانگین درصد قابلیت هضم        . برآورد شد  درصد   6/70 و   8/74ترتیب  خام و ماده خشک آن به     

مقدار تولید شـیر خـام و نـسبت      ). p> 05/0(دار بود    درصد گاودانه معنی   14 پروتئین خام در گاوهاي تمایر       ماده خشک و  

غلظـت  تفـاوت   . )p> 05/0(  درصد بیشتر بود   14ار  یمکیلوگرم شیر تولیدي به کیلوگرم ماده خشک مصرفی، در گاوهاي ت          

بـه  نتایج نشان داد دانه گاودانه      ). p> 05/0( بوددار  یدو جیره حاوي معن   و گاوهاي   جیره شاهد   گاوهاي  اي خون   ازت اوره 

  .  شیرده قابل استفاده استي درصد در جیره گاوها14براي جایگزین شده با کنجاله تا میزان  یپروتئینعنوان مکمل 

  

  پذیري، ترکیبات شیمیایی، دانه گاودانه، گاو شیريارزش غذایی، تجزیه: لمات کلیديک

                                                
ئول مکاتباتنویسنده مس(  ایران– استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزي، دانشگاه رازي، کرمانشاه - 1

*

(   

   ایران–، کرمانشاه  جهاد کشاورزي کنگاورکارشناس ارشد، - 2

 ایران- زنجان، زنجان دانشکده کشاورزي، دانشگاه دانشیار، گروه علوم دامی، - 3

1 - Vicia ervilia
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  همقدم                                    

ــروتئی ــزان پ ــام می ــه ن خ ــوالت دو دان ــا بق ــهت ــرس    براب

تـوان بـه عنـوان مکمـل        و از آنهـا مـی      باشـد هاي غالت می  دانه

   .)7  و3(ها استفاده نمود هاي غذایی دامپروتئینی در جیره

 اي از خـانواده بقـوالت گاودانـه       یکی از محـصوالت دانـه     

)Vicia ervilia ( یاBitter vetchاز  کـشت ایـن گیـاه   .باشـد  می 

 از   و  غـرب ایـران مرسـوم بـوده         در غرب و شمال    ي قبل هاسال

لحاظ اکولوژیکی سـازگار بـا خشکـسالی و پـراکنش نـامطلوب             

 ایـن گیـاه     أمبـد  .گرددباران بوده و در تناوب با گندم توصیه می        

   که امروزه از این ناحیـه تـا ایـاالت متحـده            استناحیه مدیترانه   

اده خـشک و    قابلیت هضم مـ   ). 6( شودمیطور پراکنده کشت    هب

 دانـه گاودانـه     .باشـد  درصد می  3/88 و   91ترتیب  هآلی گاودانه ب  

عنوان مکمل  ه  توان ب  درصد پروتئین است که از آن می       23داراي  

). 3( هـاي غـذایی حیوانـات اسـتفاده نمـود         پروتئینی براي جیره  

هاي بقوالت را پـروتئین قابـل حـل    بخش زیادي از پروتئین دانه 

 سـرعت   .شـود اخل شـکمبه تجزیـه مـی      دهد که در د   تشکیل می 

هاي بقوالت در شکمبه بسیار    پذیري پروتئین برخی از دانه    تجزیه

 درصد گزارش شده است، لذا این خـصوصیت   90زیاد و حدود    

باعث محدود شدن مصرف دانه بقوالت در جیره گاوهاي شیري          

هاي بقـوالت را     مقدار پروتئین عبوري دانه    توان می  البته .شودمی

سـطح دیـواره    ). 7(  افـزایش داد   وريآعمـل مختلف  اي  هشروبا  

 14و دیواره سـلولی آن   7/5سلولز در گاودانه    سلولی بدون همی  

ـ      .باشددرصد می  عنـوان عامـل محدودکننـده در       ه   ایـن مقـادیر ب

 .باشـد هـا مـی  ايقابلیت هضم این ماده خـوراکی در تـک معـده          

اي مـواد  هـاي بقـوالت دار  همچنین این دانـه ماننـد اغلـب دانـه       

ــدتغذیه ــاوانین   ض ــمی کان ــه س ــید آمین ــاوي اس ــوده و ح   اي ب

ــد11/0-035/0( ــده  ) درص ــیانوژنیک و مهارکنن ــد س ، گلیکوزی

در ). 4( باشـد مـی ) گرم ماده خشک   گرم بر میلی   14/2( تریپسین

ـ       ،یک تحقیق  ه  قابلیت هضم ماده آلـی و مـاده خـشک گاودانـه ب

نس مـاش   هـاي جـ   آزمایشگاهی درمقایسه با دیگـر گونـه       روش

  ).1(بیشتر بود 

 درصــد 66 الــی 33داران در کــشور مــراکش برخــی از دام

ــرواري را از  ــره گاوهــاي پ ــستانتره جی ــه خــرد شــده کن   گاودان

کیلـوگرم گاودانـه بـه       در گاوهاي شیري دو الی چهار     . نمایندمی

کنند و در   مصرف می  س گاو براي افزایش تولید شیر     أ هر ر  يازا

 5/0 الـی    25/0ماهـه نیـز روزانـه       هـاي سـه الـی چهـار         گوساله

ضـریب  ). 5( شـود مـصرف مـی   س  أکیلوگرم گاودانه براي هر ر    

 زیادمهربان  نژاد  هضمی مواد مغذي گاودانه در تغذیه گوسفندان        

 ،در این تحقیق  . )3 (باشدمی انرژي متابولبسمی آن در حد جو        و

ــهارزش غــذایی و ســطح مطلــوب مــصرف ــن دان ــره در ای    جی

   .شیرده بررسی شدگاوهاي هلشتاین 

  

  مواد و روشها

 گیـري اندازه AOACبه روش ترکیب شیمیایی دانه گاودانه     

  ).2(شد 

در  هـاي نـایلونی   کیـسه   به روش  دانه گاودانه پذیري  تجزیه

دو رأس گاو نر     با استفاده از    کشور علوم دامی  تحقیقات   سسهؤم

هـاي  در جایگـاه   هـا  دام . شـد  بـرآورد وال  ننژاد طالشی داراي کـا    

  .  دو بار در روز تغذیه شدند و در سطح نگهدارينفرادي وا

متري آسیاب میلی هاي گاودانه با استفاده از غربال سه      نمونه

هـایی از    گرمی توزین و در داخل کیسه       نمونه پنج  16تعداد   .شد

)  میکرومتـر 40بـا انـدازه منافـذ    (استر مصنوعی  جنس الیاف پلی  

، 12 چهار، هشت،   هايزمان ها در  نمونه پذیري تجزیه .ریخته شد 

تعیـین    درون شـکمبه    انکوباسیون  ساعت 72 و   48،  36،  24،  16

گیري زمان صفر نیز دو نمونه در داخـل ماشـین            براي اندازه  .شد

 دقیقه 20با آب سرد به مدت ) ZANUSSI Z919T(شویی لباس

   درجــه65 داخــل آون بــا دمــاي ســپس در ،شستــشو داده شــد

بـا اسـتفاده از ایـن    . اعت خـشک شـد    س 48گراد به مدت    سانتی

 و پـروتئین خـام  ماده خشک سپس میزان هاي خشک شده    نمونه

  . شدتعیین
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 ساعات مزبور   رپذیري د  تجزیه خصوصیاتپس از محاسبه    

ــه   )زیــر تمعــادال(پــذیري راورد تجزیــهبــبــا اســتفاده از معادل

  :)10( گردید پذیري تعیینتجزیه خصوصیات

a + b (1 - e-ct) =  پذیريجزیهتدرصد      

1(  

a + b (c/c + k) = مؤثرپذیريتجزیه   

2(  

 بخش قابـل    b ،)درصد( بخش محلول    a در این معادالت،  

 زمـان   t،)درصد در ساعت( نرخ ناپدید شدن  c،)درصد(تجزیه 

  .باشدمی  نرخ عبور مواد از شکمبه kو

   در اثر سطوح مختلف گاودانـه بـر تولیـد گاوهـاي شـیري            

آور واقـع در    نـیم  سی شرکت کشت و صنعت     رأ 2000گاوداري  

  در نشتایلـ  رأس گـاو ه    15تعـداد   . شهرستان زنجان بررسی شد   

 153 )±59( شیردهی با میانگین فاصـله زایـش          اول  دوره اواسط

 به پنج گروه سه رأسی       کیلوگرم 554) ±57( میانگین وزن  و   روز

سـه جیـره     از   . روز آزمایش انجام شد    60مدت  طی   و در    تقسیم

اسـتفاده  )  درصـد 14 صفر، هفـت و (با سه سطح گاودانه     غذایی  

انـرژي خـالص شـیردهی       و)  درصد 8/17(ها  پروتئین جیره  .شد

 براسـاس   هـا جیـره .  مگاکالري در کیلوگرم ماده خشک بود      62/1

هـاي   ترکیـب جیـره    . تهیـه شـد    NRCجداول استاندارد غـذایی     

مـصرف سـرانه    .  ارایه شده است   )2( و   )1(آزمایشی در جداول    

 ،درصد چربی (  آن ات شیر و ترکیب   تولید ،ماده خشک در هر روز    

ــا اســتفاده از ) الکتــوز و کــل مــواد جامــد ،پــروتیین دســتگاه  ب

Milkoscan گاوهـا بـا   میانگین تغییر وزن روزانه بدن    . شد تعیین 

. استفاده از وزن دام در شروع و پایان دوره آزمایش محاسبه شـد     

   بــه روشایی نیــزهــاي غــذقابلیــت هــضم مــواد مغــذي جیــره

 60 و 30 در روزهـاي  .گیـري شـد   آوري کل مدفوع انـدازه    جمع

ــایش،  ــدي گاوهــا خــون از آزم ــق ســرخرگ وری ــريطری  و گی

 )اي ازت اوره   و  گلوبـولین  ، آلبـومین  ،گلوکز( هاي خون متابولیت

.گیري شد اندازهزشکی دانشگاه زنجانپدر آزمایشگاه علوم 

 ورت طـرح کـامالً  آوري شده بـه صـ  آمار و اطالعات جمع   

اي دانکن تجزیه   ها به روش چندجانبه   تصادفی و مقایسه میانگین   

  .ماري شدندآنالیز  آو

  

  نتایج و بحث

 80/22  در ایـن تحقیـق      مورد استفاده  پروتئین خام گاودانه  

 )3جـدول   (گزارشات مطابقت دارد    سایر  که با    تعیین شد درصد  

 عنـوان  تواند بهمی این دانه ،NRC براساس تعریف ).12 و 7،  6(

عـصاره  .  شود ها استفاده  دام یک مکمل پروتئینی در جیره غذایی     

 انـرژي قابـل     .باشـد میدرصد   63  حدود  این دانه  عاري از ازت  

کـالري بـر کیلـوگرم مـاده خـشک           مگا 154/3دانه  متابولیسم گاو 

 معرفـی شـده اسـت       اي غنـی از انـرژي      به عنوان دانه   گزارش و 

  خـام و مـاده خـشک       ي پـروتئین  پذیر تجزیه خصوصیات). 12(

  . شده استارایه) 4(در جدول  ودانه در شکمبهگا

پذیري مؤثر در سه حالـت دو،       لیت تجزیه  قاب مولطور مع هب

 درصد در ساعت از نظر میزان نرخ عبـور محاسـبه            پنج و هشت  

 ترتیب مربوط به مصرف خـوراك در سـطوح کـم،       هشود که ب  می

ن آزمــایش، درصــدهاي  در ایــ.)10 (باشــدمتوسـط و زیــاد مــی 

 بـا نـرح   و ماده خشکپروتئین خام  مربوط به  ثرؤپذیري م تجزیه

  مـؤثر  پـذیري نسبت تجزیـه  . گیري شد عبور هشت درصد اندازه   

ـ    تر از تجزیه  بیش گاودانه   پروتئین خام  روتئین خـام   پذیري مـؤثر پ

ن در  آ لذا در صورت زیاد بودن مقدار     ). 6( باشدکنجاله سویا می  

 شـده در    تجزیهتعادل بین پروتئین غذایی     دارد که    ال احتم ،جیره

ن میکروبی تولید شده در شکمبه تغییـر کـرده و         شکمبه و پروتئی  

هـاي  اغلـب دانـه   . شود افزایش غلظت آمونیاك در شکمبه       سبب

هـا یـا پپتیـدهاي      طور نسبی سمی و حـاوي پـروتئین       هبقوالت ب 

گزینـی  یق به  از طر  باشند که باید  یهاي هضمی م  کننده آنزیم مهار

نسبت به رفع این مـشکل      آوري مناسب   ارقام و یا روشهاي عمل    

ثر ؤپذیري مـ  تجزیه  درصد نتایج مربوط به   .)12 و   7 (وداقدام نم 

 در  ماده خشک، ماده خـشک محلـول و مـاده خـشک نـامحلول             

  مـؤثر پذیري نسبت تجزیه زیاد بودن.ارایه شده است  ) 4(جدول  

 بـه شـکل اسـیدهاي چـرب         زنیا نمودن انرژي مورد    فراهم سبب

  .)12( شودمی هاي شکمبه و میکروب براي دامفرار
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  )ماده خشک درصد(هاي آزمایشی  جیرهمواد خوراکی - 1جدول 

  

  ترکیب مواد خوراکی

   %صفر 

گاودانه

7 %  

گاودانه

14%   

گاودانه

0/300/300/30 یونجه خشک

0/150/150/15 دانه تخم پنبه

335/290/26./ دانه جو

0/68/46/3 کنجاله سویا

0/00/70/14 گاودانه

5./0/105/7 کنجاله تخم پنبه

5/25/25/2 آرد ماهی

5/36/36/3مکمل معدنی و ویتامینی 

  

  

  هاي آزمایشی انرژي و مواد مغذي جیره- 2جدول 

انرژي و مواد مغذي

   %صفر

گاودانه

7%   

گاودانه

14%  

گاودانه

6/16/16/1)کیلوگرممگاکالري در (انرژي خالص شیردهی 

8/178/178/17)درصد (خامپروتئین 

4/337/320/32)درصد(الیاف نامحلول در شوینده خنثی

30/3./0/3)کیلوگرمگرم در (کلسیم 

0/30/30/3)کیلوگرمگرم در (فسفر 

+0/209+0/225+0/240)ر کیلوگرم جیرهواالن داکیمیلی( آنیون جیره –تعادل کاتیون 

6/110/114/10) درصد(پروتئین قابل تجزیه در شکمبه 

2/68/64/7) درصد(پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه 
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)درصد ماده خشک( ترکیبات شیمیایی دانه گاودانه - 3جدول 

  

  دیواره سلولی

سلولزبدون همی

الیاف نامحلول در 

شوینده خنثی

  عصاره عاري

از ازت

خشک مادهچربیپروتئینخاکسترخامفیبر

13/601/1500/6323/595/580/2202/393/93

  

  

پذیري پروتئین خام و ماده خشک میانگین خصوصیات تجزیه- 4جدول 

  مشخصات

دانه

پروتئین خام 

(%)

ماده خشک 

(%)

a70/4680/48

b20/5370/50

c08/006/0

Ed70/7460/70

a:  بخش محلول، b : بخش قابل تجزیه،c : ناپدید شدن در ساعت     نرخ   

 Ed : اي با نرخ عبور هشت درصدپذیري مؤثر شکمبهتجزیه   

  

  

پذیري مؤثر ماده خـشک بـراي        تجزیه این نتایج با برآورد   

ــه ــاي دان ــوالت ه ــا 75(بق ــد85 ت ــت دارد )  درص   .)9(مطابق

) Vicia pannonica( ین ماشکئ و پروتپذیري ماده خشکتجزیه

 درصـد بـرآورد     53 و   46ترتیـب   بـه  در نرخ عبور هشت درصد    

 نمونه  30پذیري مؤثر ماده خشک     میانگین تجزیه . )7(شده است   

در نرخ  عبور دو، پنج و هـشت درصـد   ) Vicia sativa( ماشک

  ینئپـذیري مـؤثر پـروت      درصـد و تجزیـه     60 و   67،  80ترتیب  به

مقـادیر  ). 11( درصد گزارش شده اسـت       65 و   73،  85ترتیب  به

هـا، نـوع    پذیري باتوجه به اختالف در روش تهیـه نمونـه         تجزیه

   ).8(باشد هاي نایلونی و منافذ آنها متفاوت میکیسه

هـاي حـاوي گاودانـه      میانگین ماده خشک مـصرفی جیـره      

  دار نبــودمعنــی بــود ولــی ایــن تفــاوتبیــشتر از جیــره شــاهد 

)05/0 >P(. درصـد   14جیره حـاوي     یانگین تولید شیر روزانه    م 

 افزایش مـاده خـشک      .)5جدول   ()P> 05/0( بیشتر بود    گاودانه

هـاي  مصرفی، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین خام در جیره         

میـانگین  تفـاوت   . باشـد حاوي گاودانه نیز مؤید ایـن نتـایج مـی         

  آلبـومین خـون گاوهـاي تحـت آزمـایش          وگلوبـولین    پروتئین،

  . )6جدول (نبود دار نیمع

 بـا جیره شـاهد     اي خون گاوهاي  تفاوت میانگین ازت اوره   

زیـاد بـودن    ). P> 05/0( داري بود  معنی هاي حاوي گاودانه  جیره
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 باتوجه به زیـاد بـودن       اي خون در جیره شاهد    میانگین ازت اوره  

ید کمتـر بـودن     ؤ م پذیري پروتئین خام گاودانه در شکمبه     تجزیه

 نـسبت بـه     شـاهد  در جیره    روده کوچک  ده از جذب ش پروتئین  

  .باشد میهاي حاوي گاودانهجیره

دار معنی  مدفوع گاوهاي تحت آزمایش    pHمیانگین  تفاوت  

  ).7جدول (نبود 

 وزن بدن گاوهاي تحـت آزمـایش         تغییرات روزانه  میانگین

 جیره حاوي   ها با مقایسه میانگین   .ارایه شده است  ) 7(جدول  در  

داري داراي میانگین تغییرات روزانه بیشتري      عنیطور م گاودانه به 

 پروتئین غیرقابل تجزیـه     افزایش. )P> 05/0(از جیره شاهد بود     

هـاي حـاوي گاودانـه      در شکمبه از جیره شاهد به سـمت جیـره         

موید روند افزایش تغییرات روزانه وزن بدن از جیـره شـاهد بـه      

کـه   زمانی رسد  هاي حاوي گاودانه بوده و به نظر می       سمت جیره 

امتیـاز بـدنی   ( حیوان به توازن وزنـی سـریع و مثبـت        الزم است 

 در  . اسـتفاده نمـود    در جیـره  توان از این دانه      می ،برسد) مطلوب

داري بـین جیـره حـاوي کنجالـه         معنـی  ، تفاوت گزارشاتدیگر  

  ).9(سویا با جیره حاوي گاودانه مشاهده نگردید 

ــام   ــروتئین خ ــضم پ ــت ه ــانگین درصــد قابلی ــاده  ومی م

نتـایج  . )7جـدول   (تیمار گاودانه بیشتر بـود      خشک در گاوهاي    

انه گاودانه به عنوان مکمل پروتئین در جـایگزینی بـا           نشان داد د  

 درصد در جیره گاوهاي شیرده قابل اسـتفاده         14کنجاله تا سطح    

 کنجالـه سـویا باعـث کـاهش      کردن گاودانـه بـا     جایگزین. است

پذیري زیاد پروتئین   به تجزیه باتوجه  ). 6(د  وشمیهزینه خوراك   

خام گاودانـه در شـکمبه و وجـود مـواد مهارکننـده در گاودانـه                

 در تغذیـه    آن سطح مـصرف     حداکثرشود براي یافتن    می پیشنهاد

 گاودانه تحقیقات بیـشتري     آوريو روشهاي عمل   دهگاوهاي شیر 

  .انجام گیرد

  

  

   تحت آزمایش ماده خشک مصرفی و خصوصیات شیر تولیدي گاوهاي- 5جدول 

 مشخصات

   % صفر

  گاودانه

7%   

گاودانه

14%  

گاودانه

7/194/201/20 ماده خشک مصرفی 

b)کیلوگرم(شیر خام تولیدي 
8/26

b
8/29

a
5/32

) کیلوگرم(شیر تصحیح شده 
a

2/21
ab

5/23
a

9/24

خام تولیدي بر ماده خشک مصرفی  نسبت شیر
a

3/1
ab

5/1
b

6/1

6/26/25/2) صددر(چربی شیر 

7/27/28/2) درصد(پروتئین شیر 

9/79/70/8) درصد(مواد جامد بدون چربی شیر 

5/103/101/10)درصد(کل مواد جامد شیر 

7/47/41/5) درصد(الکتوز شیر 

.)P > 05/0(دار است هاي موجود در یک ردیف داراي حروف متفاوت معنیتفاوت میانگین
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  ترکیبات خون گاوهاي تحت آزمایش - 6جدول 

مشخصات 

   % صفر

  گاودانه

7%   

  گاودانه

14%   

  گاودانه

0/96/85/8)لیترگرم در دسیمیلی(پروتئین 

6/47/47/4)لیترگرم در دسیمیلی(آلبومین 

4/49/38/3)لیترگرم در دسیمیلی(گلوبولین 

8/636/664/68)لیترگرم در دسیمیلی(گلوکز 

6/12)لیترگرم در دسیمیلی(اي ازت اوره
a

2/11
b

2/11
b

).p > 05/0(دار است حروف متفاوت معنیبا هاي موجود در یک ردیف تفاوت میانگین

  

   قابلیت هضم پروتئین خام و ماده خشک، تغییرات روزانه وزن بدن- 7جدول 

  

مشخصات 

   % صفر

  گاودانه

7%   

  گاودانه

14%   

  گاودانه

 مدفوعاسیدیته 
1/61/62/6

a)کیلوگرم(میانگین تغییرات وزن روزانه 
 2/0

b
 4/0

b
 4/0

a) درصد(قابلیت هضم پروتئین خام 
0/64

ab
0/65

b
0/68

)درصد(قابلیت هضم ماده خشک 
a

1/53
ab

2/55
b

0/60

     .)p> 05/0(ست دار ا حروف متفاوت معنیباهاي موجود در یک ردیف تفاوت میانگین
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  تشکر و قدردانی                             

ــرم  ــت محت ــساعدت معاون ــاري و م ــشی،  از همک پژوه

  ،دانـشکده کـشاورزي    کارشناسان حوزه پژوهـشی و مـدیریت      

  

آور شـرکت کـشت و صـنعت نـیم        همچنـین   دانشگاه رازي و    

  .گرددقدردانی میزنجان و مرکز تحقیقات علوم دامی کشور 
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Degradability and Nutritional value of Vicia ervilia seed on 

Holstein dairy cow performance
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Abstract

15 Holstein cows (1st lactation, 554 ± 57 Kg) randomly divided into three groups. Cows 

fed Vicia ervilia seed at the rate of 0%, 7% and 14%, DM of dietary, which replaced with 

Soya been meal and barely. Vicia ervilia (VE) contain approximately: 93.93% DM, 22.8% 

CP, 5.95% Ash, 3.02% EE, 63% NFE, 5.23% CF, 15.01% NDF and 6.13% ADF. 

The effective ruminal degradability of CP and DM of VE amounted to 74.76% and 

70.57% respectively. Milk production increased in 14% group compared with control (P< 

0.05). The values of urea nitrogen in treated cows were significantly increased (P< 0.05). 

The result of this study indicated that the Vicia ervilia can be used as a protein source 

replaced with Soya been at the 14% level in dairy cows ration during lactation period after 

partition.

Keywords: Chemical composition, Dairy cow, Degradability, Nutritional value, Vicia 

ervilia seed
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