
 38 ......................................................................................................................... 9318 زمستان/ 62هم/ شماره دپژوهشهای تولیدات دامی سال 

 

 و کلزا یاسو کنجاله سویا، سطوح متفاوت روغن تاثیر استفاده از
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 چکیده

صورت جداگانه و مخلوط بر عملکرد و کلزا به سویاهاي دانه کنجاله و سطوح متفاوت روغن یرتاث يبررساین پژوهش با هدف      
نژاد هلشتاین در هفت  ريیراس گاو ش 33تعداد  گاوهاي شیري انجام شد. يهضم مواد مغذ یتقابل و فعالیت نشخوارتولیدي، 

+  یهپا یرهج -2(، یهپا یرهگروه شاهد )ج -1شامل:  يشیآزما مارهايیتگروه با پنج تکرار در قالب طرح کاملا تصادفي قرار گرفتند. 
 11+  یهپا یرهج -3 ،هار درصد روغن کلزاچ+  یهپا یرهج -4 ،یادرصد کنجاله سو 11+  یهپا یرهج -3 ،یاچهار درصد روغن سو

+ چهار درصد روغن کلزا +  یهپا یرهج -7 و یادرصد کنجاله سو 11+  یا+ چهار درصد روغن سو یهپا یرهج -6 ،درصد کنجاله کلزا
باعث افزایش  هیرصورت ترکیبي در جبه یاداد که مصرف کنجاله و روغن سونشان پژوهشنتایج این  .نددرصد کنجاله کلزا بود 11

 هاگروه یربا سا داريمعنيتفاوتشد و  يدرصد چرب 4با  یرش یدو تول يدرصد چرب 3/3با  یرش یدخام روزانه، تول یرش یدمقدار تول
 داشت دارييمعن تفاوت یشمختلف آزما هايیرهج ینو خوردن ب کردننشخوار  یدن،زمان جومدت میانگین. (p<13/1) داشت

(13/1>p)یشمختلف آزما هايیرهج ینب يمواد مغذ يماده خشک، چربي و ماده آل يهضم ظاهر یتقابل یبضرا یانگین. نتایج م 
استفاده از روغن سویا و کنجاله سویا موجب طور کلي نتایج این پژوهش نشان داد به. (p<13/1)نشان داد  دارييمعن تفاوت

  .عملکرد تولیدي شیر شدغذایي و بهبود بازده 
 

 کنجاله، روغن، سویا، کلزا چربي،کلیدي: هاي واژه

 
 مقدمه

 شیرده گاو پرورش صنعت در که هاییپیشرفت به توجهبا      
 مواد از استفاده به نیاز است، گرفته صورت شیر تولید ویژهبه

 نیاز مورد غذایی مواد تامین و هدف این پیشبرد در موثر غذایی
 جمعیت تعادل معد طرفی، است. از یافته افزایش مطلوب دام

 مواد شدن خارج دسترس از در تواندمی شکمبه میکروبی
ثابت و  یطمح .(33) باشد داشته عهدهبه زیادی نقش مغذی

و  یرش ینهبه یدبه تول یدنرس یبرا یدیشکمبه، عامل کل یدارپا
که هم  غذایی. لذا، استفاده از مواد (93) است یوانح یسلامت

هبود بدام شود و هم در  کییمتابول هاییماریموجب کاهش ب
به نظر  یضرور یارباشد، بس سودمندشکمبه  یکروبیعملکرد م

 . (33) رسدیم
استفاده در  مورد یهاخوراک ییارزش غذا یحبرآورد صح     

ها به شمار آن ییغذا یاجاتاحت یندر تام یدام گام مهم یهتغذ
استفاده  مورد هاییرهدر ج ینیبخش پروتئ یت. اهمآیدیم
 مورد هایکنجاله ییدام ضرورت برآورد ارزش غذا یهتغذ یراب

 احتیاجات ینتام یعنوان منبع اصلدام به یهاستفاده در تغذ
و  ی. کمبود مواد خوراکدهدیها را نشان مآن ینیپروتئ

 یپرورش هایینههزدرصد از  73از  یشب یصتخص ینهمچن
 یوانیح نیپروتئ ینتام یرا در راستا هاییدام چالش یهدر تغذ
  .(9) جامعه به وجود آورده است یازمورد ن

 یشبه افزا توانیم ییجبران کمبود مواد غذا هایاز راه     
در واحد  یدتول یشافزا ی،کشت محصولات کشاورز زیرسطح 

مواد  یدو استفاده از منابع جد ییبازده غذا یشسطح، افزا
بود کم یلدلکشت به یرسطح ز یشاشاره کرد. افزا یخوراک

 یشافزا ینرسد. همچنینظر مقابل کشت مشکل به ینزم
و  یاصلاح نژاد هاییتبه انجام فعال یازدر واحد سطح ن یدتول

 یخوراک یددارد. استفاده از منابع جد یادیزمان زمدت صرف
کاهش  برای هاراه یناز مؤثرتر یکیمدت در کوتاه تواندیم

 . (9،6،3،7) یدشمار آدام به یمشکل کمبود غذا
بوده و امروزه  یمنابع پرانرژ یو جانور یاهیگ یهاروغن     
در اکثر  یانرژ یازن ینو تام یرهج یتراکم انرژ یشمنظور افزابه

ها . استفاده از روغنشوندیافزوده م یواناتح یرهبه ج یانقاط دن
 هایدراتکربوه یادز یرنشخوارکنندگان از تخم یرهدر ج
 ینهمچن دهد،یرا کاهش م زیدوو اس کندیم یریجلوگ

 ییرو گوشت را تغ یرچرب ش یدهایاس یبها ترکافزودن روغن
 یرهها در ج. علاوه بر آن استفاده از روغندهدیم

متان در شکمبه  یدتول ینشخوارکنندگان اثر مهارکننده رو
و کاهش اثرات  یبازده انرژ یشدارند و باعث افزا

 . (98) شودیم یدام محیطییستز
 یشدام باعث افزا یرهبه ج روغنافزودن منابع  یاز طرف     

شده، جذب مواد  یرهغبار ج و و کاهش گرد یخوراکخوش
غبار  و گرد یزاننموده و م یلرا تسه یدر چرب محلول یمغذ

نشان  هاپژوهش. دهدیخوراک را کاهش م یههنگام ته
 ییغذا یرهها در جاستفاده از روغن یجهکه نت دهدیم

امر ممکن  ینا ،استندگان بر عملکرد دام متفاوت نشخوارکن
نوع روغن و مقدار روغن  یه،پا یرهج یباست به نوع دام، ترک

 .(98،91) مربوط باشد یرهمورداستفاده در ج
خود با افزودن روغن  یهااز محققین در پژوهش گروهی     

گاو  یرهبه ج یبترتبه یاو سو یو مخلوط روغن ماه یماه

 دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعي ساري
 پژوهشهاي تولیدات دامي
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را گزارش  یکاهش خوراک مصرف یپروار ایهو بره یریش
. گروهی از محققین نشان دادند افزودن روغن (98) کردند

 یرعدم تاث وجودین ا با .(99) شد هاسبب کاهش وزن بره یاسو
وزن روزانه و  یشو آفتابگردان را بر افزا یاافزودن روغن سو

 گزارش کردند پژوهشگرانیز گروهی از ن یخوراک مصرف
(38). 
خاطر توازن اسیدهای آمینه و سویا به کنجاله     

یك مكمل پروتئینی عالی در جیره گاوهای  ی،خوراکخوش
طور وسیعی از آن در تغذیه و به شودیشیرده محسوب م

اما قیمت این کنجاله در مقایسه با سایر  شود،یاستفاده م
 .(63) تر استها از قبیل کنجاله کلزا گرانکنجاله

 7/97از کنجاله کلزا ) یتوجهمتداول مقادیر قابل طوربه     
اهلی قابل  هایحیوانمیلیون تن در جهان( سالانه برای تغذیه 

. کنجاله کلزا دارای مقدار زیادی متیونین (19) دسترس است
درصد  6در مقایسه با سویا مقدار آن بیش از  کهیطوراست به

کنجاله کلزا  نسویا است، اما مقدار لیزی درصد 5/9در مقابل 
 یقتحق ینا یاجرااز هدف  بنابرایننسبت به سویا کمتر است. 

 یگاوها یرهو کلزا در ج یاسطوح و منابع متفاوت سو یبررس
 .بودبر عملكرد تولیدی  ینهلشتا یریش
 

 هامواد و روش
راس  35 یاین آزمایش در قالب طرح کاملًا تصادفی رو     

 یبا روزها هفت تیماریرده در ش یننژاد هلشتا یریگاو ش
 یرش یدتول ، با سه الی چهار شكم زایش،33± 5 یردهیش

در  کیلوگرم 253 ± 13 یهو وزن اول کیلوگرم 35 ± 5روزانه 
شهرستان  یلومتریک 973شهر در  یلن یزراع یشرکت سهام

 یكدر  یطور تصادفراس گاو به پنج مشهد انجام شد. هر
 روز بود.  23 یشاشدند. طول دوره آزم دهقرار دا یمارت

( بودند و با 9های مورد آزمایش حاوی جیره پایه )جدول جیره
ها تنظیم شدند. تمامی جیره یمتفاوت روغن و چربهای نسبت

های مساوی از ماده خشك، انرژی قابل حاوی غلظت
 یشیآزما یمارهایت(. 6متابولیسم و پروتئین خام بودند )جدول 

+  یهپا یرهج -6(، یهپا یره)جگروه شاهد  -9شامل:  یببه ترت
درصد کنجاله  93+  یهپا یرهج -3 یا،چهار درصد روغن سو

+  یهپا یرهج -5 ،هار درصد روغن کلزاچ+  یهپا یرهج -1 یا،سو
+ چهار درصد روغن  یهپا یرهج -2 ،درصد کنجاله کلزا 93
+ چهار درصد  یهپا یرهج -7 و یادرصد کنجاله سو 93+  یاسو

با  اییهبود. برنامه تغذدرصد کنجاله کلزا  93روغن کلزا + 
صورت آزاد و به همراه شد و به یمتنظ NRC 2001افزار نرم

 .گاوها گرفت یارآب در اخت
 هابرداری و ثبت دادهنمونه

 ها به صورت انفرادی، مقدار خوراکبا توجه به تغذیه دام     
مصرفی هر گاو در کل دوره ثبت شد. بدین منظور مقدار 

راک ریخته شده در آخور مجزا برای هر دام در طول روز خو
 ثبت شد و باقیمانده خوراک هر روز نیز صبح روز بعد 

های مصرفی آوری و در پایان دوره توزین شد. از خوراکجمع
گیری درصد و باقیمانده خوراک هر دوره یك نمونه برای اندازه

 هفت ریش دیمقدار تولماده خشك به آزمایشگاه منتقل شد. 
عنوان روز به هفت نیانگیو مروز( سه وعده در )آخر  روز

 كی منظور شد. در دو روز آخر روزانه هر گاو ریش دیرکورد تول
و پس از مخلوط کردن نمونه  هیته در هر وعده رینمونه ش

ای دو مرتبه جهت تعیین ترکیبات شیر، هفته. شدگرفته  یینها
برداشته شد و ترکیبات از شیر هر وعده شیردوشی شده، نمونه 

شیر )درصد چربی، پروتئین، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی( با 
گیری شد. ، فرانسه( اندازه39/31321دستگاه اکومیلك )مدل 

بازده غذایی هر دام از طریق مقدار شیر خام تولید شده روزانه 
 دست آمد.بر مقدار ماده خشك مصرفی روزانه بهتقسیم

 به ساعت 61 مدتبه جویدن فعالیت کل ه،دور چهارم روز در
 زمان . طول مدت(37) شد گیریاندازه مستقیم مشاهده روش

 نظر در مدت زمان جویدن عنوان به خوردنغذا و کردننشخوار
 غذاخوردن و فعالیت نشخوارکردن منظور همینبه و شد گرفته

 مدت زمان شد. طول ساعت ثبت 61 به مدت دقیقه پنج هر
 در مشاهده هر تعداد ضرباز حاصل غذاخوردن و نشخوار
 .(61) آمد به دست دقیقه پنج فواصل

 طوربه ها( کل مدفوع دامیانیروز پا 7) یشآزما یدر انتها     
از  یدرصد 63نمونه  یكشد و  ینو توز آوریجمع جداگانه

 یزردر فر یزبرداشت شد و تا روز آنال یمیاییش یزآن جهت آنال
 یبشد. ترک ینگهدار یهضم مواد مغذ تیقابل یجهت بررس

 دهشامل ما یشیآزما یرهمدفوع و ج هاینمونه یمیاییش
AOAC  (5 )طبق روش ینو پروتئ یماده آل ی،خشك، چرب

 شد. یینتع
 

 تحليل آماری تجزيه و
آمده در قالب طرح کاملا تصادفی با دستبه یهاکلیه داده     
شرح مدل زیر تجزیه  بود و به یمارتكرار در هر ت 5تیمار  7

  .شدند
  Yij= µ + Ti+ εij:                                        9رابطه 

 

= اثر میانگین جامعه،  µ= مقدار هر مشاهده، Yijدر آن  که
Tiمختلف و یمارهای= اثر تεij= باقیمانده است. یمقدار خطا 

و  مصرف خوراک، وزن بدن یرنظ یهاداده یلتحل تجزیه
 یهو رو (13)( 1/9)نسخه  SASافزار توسط نرم یرش تیباترک

Mixed شد انجام( 35/3. مقایسات میانگین در سطح>p )
 یصفات یانسوار یه. تجزگرفتصورت  یتوسط آزمون توک

 GLM یهو رو SASافزار نشخوار توسط نرم لیتفعا یرنظ
 .شدانجام 
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 ش اسبع دسصذ هبدُ خطک( ّبی آصهبیطی )ثاجضای هَاد خَساکی جیشُ -1جذٍل 
Table  . The feed ingredients of experimental (based on DM) diet  

 دسصذ جیشُ هبدُ خَساکی
 17 یًَجِ خطک

 17 سیالط رست
35/9 کٌجبلِ تخن پٌجِ  

31/13 آسد رست  
داًِ پٌجِ  5/10  

31/13 آسد جَ  
5/2 پَدس هبّی  

 15 جَ
33/0 ًوک  

4/0 کشثٌبت کلسین  
سذین کشثٌبت یث  5/0  

ٍیتبهیٌی هؼذًیهکول * 8/0  
 ,g Ca,    g Mg,     mg Cu,   g Mn,   g Zn,     mg Co,     Mg I,   g Fe,    g P,   g Na,   mg Se,        IU Vitamin A    *: حبٍی )گشم دس کیلَگشم(

        IU Cholecalciferol,    mg vitamin E. 
 

 بیی )دسصذ دس هبدُ خطک( ٍ اًشطی )هگب کبلشی دس کیلَگشم(تشکیت ضیوی -2جذٍل 
Table  . The chemical composition (% in DM) and energy (mega cal/kg) of the diet  

 دسصذ جیشُ هبدُ خَساکی
 61/1 کیلَگشم( دس کبلشی هگب) یشدّیض خبلص اًشطی

 18/18 خبم )دسصذ( پشٍتئیي
 38/28 خطک( دُهب اص دسصذ) یسلَل َاسُید

 02/33 خبم( پشٍتئیي اص )دسصذ ضکوجِ دس تجضیِ شقبثلیغ پشٍتئیي
 34/66 خبم( پشٍتئیي اص )دسصذ ضکوجِ دس ِیتجض قبثل پشٍتئیي

 25/14 خطک( هبدُ اص دسصذسلَلض )دیَاسُ سلَلی ثذٍى ّوی 
 18/4 جیشُ( خطک هبدُ اص اتشی )دسصذ ػصبسُ

 

 بحث نتایج و
 تولید شیر

هکول ضذُ  ّبی یشُحبصل اص ج یشض یذهشثَط ثِ تَل یجًتب     
ًطبى دادُ ضذُ  3دس جذٍل  یهتفبٍت سٍغي ٍ چشث یشثب هقبد

 3، 2 ّبی یشُجدس  یبٍ سٍغي سَ یباست. ثب هصشف کٌجبلِ سَ
 یدسصذ چشث 5/3ثب  یشض یذضیشخبم سٍصاًِ، تَل یذهقذاس تَل 6ٍ 

  تفبٍت ت ٍیبفافضایص  یدسصذ چشث 4ثب  یشض یذٍ تَل
دس  یبسَتبثیش  .تداض ّبگشٍُ یشثب سب( >05/0p) داسیهؼٌی

 یصکِ ثبػث افضا ضذ یشض یذیػولکشد تَل ثبػث ثْجَد ّبیشُج
 . ضذ یشض یذتَل داسیهؼٌ یصٍ افضا یساًذهبى اًشط

 فضایصا یکِ ثشا یاهشٍص یگبٍّب یاًشط یبصّبیً یيتبه     
 یشدّیاٍاسط ضٍ  یلاًذ، دس اٍا اًتخبة ضذُ یشض یذتَل

 یثبال یاست. ثب تَجِ ثِ اًشط یگَضت یتش اص ًظادّب هطکل
هٌبثغ  یصسا ثذٍى افضا یشُج یتشاکن اًشط یهکول چشث ی،چشث

. استفبدُ اص چشثی دس اٍایل ضیشدّی (6)دّذ  یه یصافضا یبفیال
غذُ پستبى اص  یلٍِس ثبػث افضایص ثشداضت اسیذّبی چشة ثِ

ى استبت ثجبی گلَکض دس خَى ضذُ ٍ ثبػث جبیگضیي ضذ
ثبػث افضایص سٌتض الکتَص  یتًْب هسیش اکسیذاسیَى ضذُ ٍ دس

ی ػجبست ثِ یبٍ  ذاص گلَکض ضذُ ٍ ثبػث افضایص تَلیذ ضیش ض
 دسگلَکض سا اص اکسیذاسیَى حفظ کشدُ ٍ  یهکول چشث دیگش 

سسبًذ ثِ هصشف سٌتض الکتَص ٍ تَلیذ ضیش هیآى سا ػَض 
هبًٌذ ٍصى  یساک ثِ ػَاهل هتؼذد. هصشف خَ(14،22،43)

ػَاهل  یوی،اقل یطضشا یشدّی،هشحلِ ض یش،ض یذصًذُ، تَل
 ٍیظُخَساک ثِ ضایاج یفیتًَع ٍ ک ی،ثذً یتٍضؼ یشیتی،هذ

کِ ثخص ػوذُ  ّبیییشُدس ج اگشچِ. (13) داسد یػلَفِ ثستگ
ػبهل  یکضذى ضکوجِ  پش دّذ، یه یلّب سا ػلَفِ تطک آى

دس  یٍل ضَد،یخَساک هحسَة ه هحذٍدکٌٌذُ دس هصشف

تش  هْن یکیثب کٌسبًتشُ ثبال ظبّشاً ػَاهل هتبثَل ّبیییشُج
 تجْ یشدُض یگبٍّب یشُثِ ج ی. افضٍدى چشث(8)ثبضٌذ یه

کِ هبدُ خطک  دّذ یثبال، ًطبى ه یشض یذتَل یجبًیپطت
هتفبٍتی  ّبی گضاسش. (24)دّذ یقشاس ًو یشسا تحت تبث یبفتیدس

ٍجَد ثش تَلیذ ضیش  یبکٌجبلِ کبًَال ٍ کٌجبلِ سَدسثبسُ تبثیش 
 یجبلج یجًتب یبکشدى کٌجبلِ سَ آیٌذفشدس هَسد  یي. ّوچٌداسد

داد کِ ًطبى ّب یثشسس ًتبیج. (14،22) هطبّذُ ضذُ است
هحذٍدکٌٌذُ تَلیذ  یذآهیٌِلیضیي ٍ هتیًَیي اٍلیي ٍ دٍهیي اس

 حبٍی ّبی. افضایص تَلیذ ضیش دس جیشُ(39) ضیش ّستٌذ
 یيدلیل تبهثِ هوکي استضذُ ثب صایلَص یٌذ آفشیب سَ کٌجبلِ

لیضیي ٍ هتیًَیي کِ ًقص اسبسی دس تَلیذ  یذآهیٌِثْتش دٍ اس
دلیل یٌذ ضذُ ثب صایلَص ثِآسَیبی فش کٌجبلِ .ثبضذ ،ضیش داسًذ

پبییي دس ضکوجِ، تشکیت اسیذّبی آهیٌِ ضشٍسی  پزیشی یِتجض
ا ثِ پستبى ثشای تَلیذ ضیش هٌتقل )لیضیي ٍ هتیًَیي( هٌبسجی س

 فشآٍسی ضذُسَیبی  ّبی فشآٍسدُ دیگشی هقبلِ دس. کٌذهی
 ضیش تَلیذ دس داسیجبیگضیي کٌجبلِ سَیب ضذ ٍ افضایص هؼٌی

ثب کٌجبلِ سَیبی فشایٌذ ضذُ ثب صایلَص  ضذُ تغزیِ گبٍّبی
هطبّذُ ضذ. ایي افضایص سا ثِ تبهیي ثْتش لیضیي ٍ هتیًَیي 

. (34) بلِ سَیبی فشایٌذ ضذُ ثب صایلَص ًسجت دادًذتَسط کٌج
دسصذ کٌجبلِ کبًَال  25ثب افضٍدى  پظٍّطگشاىثشخی اص 

افضایص تَلیذ ضیش سا ًسجت ثِ کٌجبلِ سَیب گضاسش کشدًذ؛ اهب 
دسصذ کٌجبلِ  11استفبدُ ثیص اص  پظٍّطگشاىگشٍّی دیگش اص 

ش گضاسش کبّص تَلیذ ضی دلیلسا کبًَال ثب گلَکَصیٌَالت کن 
فبکتَس هحذٍدکٌٌذُ  شیيت . ثب تَجِ ثِ ایٌکِ هْن(28)دًذ کش

 تَلیذ ضیش دس اٍایل ضیشدّی، هصشف هبدُ خطک است ٍ 
ًظش کٌتشل هصشف خَساک ثِ ّبی فشضیِّوچٌیي ثش اسبع 

گبٍّب ثشای تبهیي اًشطی هَسد ًیبص خَد خَساک  سسذ، یه
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وراك و افزايش تولید شیر سبب افزايش مصرف خ خورندیم
يكسان شیر و تركیبات آن برای  تولید. بنابراين (1)شود یم

دلیل استفاده يكسان از ماده به تواندیگاوها در هر دو تیمار م
 خشك مصرفی باشد.

 

 های آزمايشی بر تولید شیر گاوهای هلشتايناثر جیره -3جدول 
Table 3. Effect of experimental diets on milk production of Holstein cows 

 *های آزمايشیجیره 
 SEM P-Value 7تیمار  2تیمار  5تیمار  1تیمار  3تیمار  6تیمار  9تیمار  هافراسنجه

 b9275/36 a0650/35 a6575/32 b9275/36 b0650/33 b1575/32 b6000/33 79/9 0083/0 تولید شیر خام روزانه )كیلوگرم در روز(
درصد چربی  5/3تولید شیر با 

 كیلوگرم در روز()
b0075/39 a5750/31 a3500/31 b0075/39 b5750/36 a7500/31 b0000/36 93/9 0075/0 

درصد چربی )كیلوگرم  1تولید شیر با 
 در روز(

b0075/61 a7650/36 a175/36 b9075/61 b7650/61 a175/33 b9765/61 66/9 0021/0 

 90+  يهپا یرهج -5 ،هار درصد روغن كلزاچ+  يهپا یرهج -1 يا،درصد كنجاله سو 90+  يهپا یرهج -3 يا،رصد روغن سو+ چهار د يهپا یرهج -6(، يهپا یرهگروه شاهد )ج -9*
 .درصد كنجاله كلزا 90+ چهار درصد روغن كلزا +  يهپا یرهج -7 و يادرصد كنجاله سو 90+  يا+ چهار درصد روغن سو يهپا یرهج -2 ،درصد كنجاله كلزا

a.b.c:  حروف متفاوت در هر رديف با هم تفاوت معنیبا اعداد( 05/0دار دارندp<.) 
 

 ترکیبات شیر
مكمل  هاییرهحاصل از ج یرش یباتمربوط به ترك يجنتا     

نشان داده  1در جدول  یمتفاوت روغن و چرب يرشده با مقاد
مصرف منابع متفاوت روغن و كنجاله مقدار  شده است. با

و با گروه  يافتزمايشی افزايش آ یگاوها یرمیانگین چربی ش
داشت.  یاردیمعن یرغ تفاوت( یبدون افزودن يهپا یرهشاهد )ج

درصد روغن  1بیشترين میانگین چربی شیر را جیره دارای 
 اما ،هم مربوط به گروه شاهد بود مقدار  كلزا داشت و كمترين

 دارییمعن تفاوتشیر  یننتايج میزان درصد چربی و پروتئ
(05/0p<) شیر چربی درصد بیشترين. داد نشان هان جیرهبی 

دارای روغن سويا و هم كنجاله هم بود كه  2 گروه به مربوط
 داشت.( >05/0p) داریمعنی تفاوت هاسويا بود و با ساير گروه

 یننشان داد كه ب يجنتا یرش یمواد جامد بدون چرب میانگین
 از وجود نداشت و فقط دارییمعن تفاوتمتفاوت  هاییرهج

 یدارای منابع روغن و چرب یرهكه ج يیلحاظ عددی گاوها
 یرغ تفاوتمصرف كرده بودند بالاتر بود و با گروه شاهد 

 یاما در مورد درصد مواد جامد بدون چرب ،داشت دارییمعن
بین ساير تیمارها وجود  (>05/0p) دارییمعن تفاوت یرش

  يییسیريدهاگلیعمدتا حاوی تر روغنی هایدانه داشت.
هستند.  یغن یراشباعچرب غ یدهایكه ازلحاظ اس باشندیم

 یدروژنهحاصل از ه یهاغلظت فرآورده ینب یمنف یهمبستگ
. (66،63) وجود دارد یدر بافت غدد پستان یشدن و سنتز چرب
 در یراشباعچرب غ یدهایشدن اس یدروژنهكاهش سطح ه

سنتز شده در بافت پستان  یچرب يششكمبه موجب افزا
جای درصد كنجاله كانولا به 50. با افزودن (60،63) دوشیم

كنجاله سويا در جیره گاوهای شیرده افزايش درصد چربی شیر 
. در مقايسه كنجاله كانولا با كنجاله سويا و (31)را گزارش كرد 

. برخی از (31) دانه تفاوتی در چربی شیر مشاهده نكردندپنبه
صد چربی را در صورت در در داریعدم تفاوت معن پژوهشگران

 كنجاله سويا گزارش كردند یجااستفاده از كنجاله كانولا به
نشان دادند با افزودن  پژوهشگرانگروهی ديگر از  اما .(36)

كنجاله سويا تولید چربی شیر  یجادرصد كنجاله كانولا به 65
افزايش يافت، كه احتمالا ناشی از مقدار فیبر بیشتر در مقايسه 

. بر همین اساس در اين تحقیق (68) ويا استبا كنجاله س
( NDFحاوی كنجاله ) هاییرهافزايش درصد چربی شیر در ج

در شكمبه  تواندمی كه باشد فیبر بودن بالاتر دلیلبه تواندمی
نسبت اسید استیك به اسید پروپیونیك را افزايش دهد و از 

 بهبود. (68) شوداين طريق سبب افزايش درصد چربی شیر 
موجب  تواندیمتیونین و لیزين از طريق جیره غذايی م ینمتا

افزايش درصد چربی شیر شود، اگرچه نتايج متفاوتی گزارش 
شده است. متیونین و لیزين ممكن است نقشی در سنتز چربی 

واسطه افزايش اسیدهای چرب زنجیره كوتاه و متوسط شیر به
با  هایینپوپروتئیها و لواسطه افزايش شیلومیكرونيا به

 یانگینمربوط به مقدار م يج. نتا(62) چگالی كم داشته باشند
 یننشان داد كه ب یرش یو مواد جامد بدون چرب یرش ینپروتئ

وجود ندارد و فقط از  دارییمعن تفاوتمتفاوت  هاییرهج
مصرف  یروغن و چرب یدارا یرهكه ج يیگاوها یلحاظ عدد

 پژوهشگراننتايج برخی از  كرده بودند، بالاتر بود. اين نتايج، با
 پژوهشگراناما گروهی ديگر از  ،مطابقت داشت (31،15)

افزايش میانگین پروتئین شیر را در صورت مصرف كنجاله 
 ینپروتئ ییرعامل تغ ينموثرتر .(68،31) كانولا گزارش كردند

در بافت پستان  ینهآم یدهایاس یفراهم یزانم یرهبه ج یرش
شده  یانب یرحجم ش يشن با افزازماهم ینجهت سنتز پروتئ

و  يهتجز یرقابلغ یندرصد پروتئ يشبا افزا تواندیم يناست. ا
 هاییدراتكربوه يشافزا يقاز طر یكروبیم ینپروتئ تزسن

 محقق شود. یرقابل تخم
نشان داد  یرمربوط به مقدار لاكتوز و درصد لاكتوز ش نتايج   

نداشت و جود و دارییمعن تفاوتمتفاوت  هاییرهج ینكه ب
دارای منابع روغن و  یرهكه ج يیلحاظ عددی گاوها فقط از

 یرمقدار لاكتوز و درصد لاكتوز شمصرف كرده بودند  یچرب
داشت. بیشتر  دارییمعن یرغ تفاوتبالاتر بود و با گروه شاهد 

را هنگام استفاده از مكمل چربی  كتوزمطالعات عدم پاسخ به لا
عامل تنظیم فشار اسمزی در غده  زلاكتو .(2)اند گزارش كرده

 به آب ماده اين غلظت واسطهبه كهیيآنجاپستان است. از 
 15درصد غلظت لاكتوز تا حدود  يابد،می انتشار پستان غده

گروهی ديگر از  همچنین .(12)ماند یدرصد ثابت م
درصد كنجاله كانولا افزايش لاكتوز  65با افزودن  پژوهشگران

 جاله سويا گزارش كردند. غلظت لاكتوز شیر را نسبت به كن
علت كنترل فشار اسمزی، عامل اصلی كنترل تولید شیر به

با افزايش لاكتوز در شیر، تولید شیر افزايش  كهیطوراست. به
سازهای پیشبه اينكه يكی از  جه. همچنین با تويابدیم

اثر محدودكننده بر سنتز لاكتوز شیر  گلوكز ،لاكتوز، گلوكز است
  .(68)ارد د
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 های آزمایشی بر ترکیبات شیر گاوهای هلشتایناثر جیره -2جدول 
Table 4. Effect of experimental diets on milk compositions of Holstein cows 

 *های آزمایشیجیره 
 SEM P-Value 7تیمار  6تیمار  5تیمار  2تیمار  3تیمار  4تیمار  1تیمار  هافراسنجه

 0157/0 0052/0 001/1 572/0 585/0 16/1 007/1 004/1 585/0 )کیلوگرم در روز(چربی شیر 
 0351/0 0013/0 56/0 58/0 57/0 56/0 52/0 52/0 53/0 پروتئین شیر )کیلوگرم در روز(

مواد جامد بدون چربی شیر 
 )کیلوگرم در روز(

802/4 834/4 850/4 837/4 842/4 854/4 821/4 0003/0 553/0 

 0001/0 0004/0 510/1 635/1 512/1 615/1 640/1 645/1 552/1 شیر )کیلوگرم در روز(لاکتوز 
کل مواد جامد شیر )کیلوگرم در 

 روز(
727/3 727/3 754/3 745/3 727/3 727/3 864/3 0004/0 123/0 

 b455/3 b057/3 b134/3 b487/3 c155/3 a567/3 b424/3 0042/0 003/0 چربی شیر )درصد(
 c825/4 a770/4 ab850/4 b845/4 c825/4 a570/4 ab850/4 0002/0 0001/0 یر )درصد(پروتئین ش

مواد جامد بدون چربی شیر 
 )درصد(

c367/8 a677/8 a637/8 b515/8 b267/8 a677/8 c437/8 0003/0 0001/0 

 4341/0 0003/0 570/2 555/2 57/2 560/2 570/2 555/2 507/2 لاکتوز شیر )درصد(
 b505/11 a508/11 a503/11 a501/11 b505/11 a508/11 a503/11 0018/0 0001/0 د شیر )درصد(کل مواد جام

 10+  یهپا یرهج -5 ،هار درصد روغن کلزاچ+  یهپا یرهج -2 یا،درصد کنجاله سو 10+  یهپا یرهج -3 یا،+ چهار درصد روغن سو یهپا یرهج -4(، یهپا یرهگروه شاهد )ج -1*
 .درصد کنجاله کلزا 10+ چهار درصد روغن کلزا +  یهپا یرهج -7 و یادرصد کنجاله سو 10+  یا+ چهار درصد روغن سو یهپا یرهج -6 ،درصد کنجاله کلزا

a.b.c:  دار دارندبا حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیاعداد (05/0p<). 

 
 مدت زمان جویدن و نشخوار کردن

و نشخوار کردن  دنیزمان جومربوط به مدت یجنتا      
متفاوت روغن و  یرمکمل شده با مقاد هاییرهحاصل از ج

 هایداده یآمار نتایج نشان داده شده است. 5در جدول  یچرب
زمان مدت یانگیننشان داد که م یشآزما ینحاصل از ا

مختلف  هاییرهج یننشخوار کردن و خوردن ب یدن،جو
ت. ( وجود داشp<05/0) دارییمعن تفاوت یشآزما
نشخوار کردن و  یدن،زمان جومدت یشترینب کهیطوربه

وهم  یابه تیمارهایی مربوط بود که هم کنجاله سو ینخوردن ب
 یر( مصرف کرده بودند و با سا6و  3، 4روغن سویا )تیمارهای 

مورد  در ( وجود داشت.p<05/0) داریمعنی تفاوت هاگروه
هم روغن  که هم کنجاله سویا و یینشخوار کردن، گاوها

 یشترین( مصرف کرده بودند نیز ب6و  3، 4سویا )تیمارهای 
 تفاوتزمان نشخوار کردن را داشتند و با سایر طول مدت

زمان نشخوار ( داشتند. کمترین مدتp<05/0) دارییمعن
نشخوار  یتفعال یشافزا کردن در گروه شاهد مشاهده شد.

 pH یشزاباعث اف یتبزاق شده و درنها یشترب یشباعث افزا
 یشباعث افزا ی. منابع روغن و چربگرددیشکمبه م یعما

باعث بهبود عملکرد  یتو درنها یدهنشخوار گرد یتفعال
  یزیکیف یات. البته خصوصگرددیشکمبه م یراتتخم

نسبت علوفه به کنسانتره،  یرتحت تاث یریگاو ش هاییرهج
 یاعلوفه یرغ یبرنوع علوفه و کنسانتره، درصد منابع ف

 دهندهیلتشک یمواد خوراک یندردشده، اندازه ذرات و نوع فرآخ
زمان مدت پژوهشگرانگروهی از . (33) گیردیقرار م یرهج

 یارعنوان معماده خشک را به یلوگرمبه ازای هر ک یدنجو
 .(47)ند هاد کردیشنعلوفه پ یزیکیف یاتخصوص یولوژیکیب

 یالگوو  یعیخوردن روزانه طب یالگو یدارا یریش یگاوها
 یندر زمان خوردن و نشخوار ب یادنشخوار هستند. تنوع ز

 عنوانبه .(16) وجود دارد یدهمختلف خوراک هاییستمس

موجود در  یباتنشان داده شده است که ترک یتئور یک
بر مصرف خوراک داشته  یمنف یااثر مثبت  توانندیخوراک م
 یمنف ایمصرف خوراک را به شکل مثبت  عبارتیبه یاباشند و 

 یتسم یشبا افزا یتئور یناساس ا بر .(36) یندنما یکتحر
کاسته شده و به تعداد  یییک خوراک از اندازه وعده غذا

 یآن خوراک مصرف یجهدر نت شودیاضافه م ییغذا هایوعده
و  یذرات، ماده خشک مصرف اندازه .(36)یابد یکاهش م

ر خوردن و بودند که د ییهااز شاخص ایعلوفه یسلول یوارهد
. رفتار مصرف گذشتندیخوردن اثر م یزمان صرف شده برا

و بلع  یدنکه سهولت جو یزیکیخوراک عمدتا توسط عوامل ف
. گروهی از (10)گیرد یقرار م یرتحت تاث کنندیرا متأثر م

در زمان نشخوار  ییراتگزارش کردند که تغ پژوهشگران
 یزو ن یممکن است مرتبط با تفاوت در ماده خشک مصرف

 یتکردند که فعال یانب یزباشد و ن یمواد مغذ پذیریگوارش
 شکمبه  یص سلامتتشخ یبرا فاکتوری عنواننشخوار به

. (31)شود یترشح بزاق در نظر گرفته م یکتحر یلدلبه
بر  تواندیشکمبه م یطدر مح یبا آزاد کردن چرب هاکنجاله

نشخوار  یتفعالراستا،  ین. در ا(41) سلامت شکمبه اثر بگذارد
سلامت  یصجهت تشخ یدیفاکتور کل یکعنوان به تواندیم

ترشح بزاق در نظر گرفته شود که  یکتحر یلدلشکمبه به
اندازه ذرات  یانگینم پژوهشگرانگروهی از  یقالبته در تحق

 یدهلحاظ گرد یزیکیف یبرمؤثر بودن ف یمناسب برا یاریمع
زمان نشخوار و کل  یره،ج یزیکیمؤثر ف یبراست و با کاهش ف

 پژوهشگرانگروهی از  .(30)یابد یکاهش م یدنزمان جو
هر  یبه ازا یردهجویدن در گاو ش یتفعال ندگزارش داد

بلند  هایعلوفه یخنث ییندهنامحلول در شو یافال یلوگرمک
 یبرا یلوگرمهر ک یازابه یقهدق 111 ینتغذیه شده در گاوها ب

کاه  یلوگرمهر ک یازاهب یقهدق 405تا  کعلوفه گراس خش
 .(33)کند یم ییریولاف تغ
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 33 ............................................................................................................................................... 9318 زمستان/ 62هم/ شماره دپژوهشهای تولیدات دامی سال 

 

 های آزمایشی بر مدت زمان جویدن در گاوهای هلشتایناثر جیره -5جدول 
Table 5. Effect of experimental diets on chewing time in Holstein cows 

 *های آزمایشیجیره 
 SEM P-Value 7تیمار  2تیمار  5تیمار  3تیمار  3تیمار  6تیمار  9تیمار  هافراسنجه

دقیقه در خوردن )زمان مدت
 ساعت( 63

b775/625 a685/685 a363/613 b368/651 b875/673 a685/619 b363/621 933/91 3333/3 

کردن زمان نشخوار مدت
 ساعت( 63دقیقه در )

c953/335 a258/313 a633/313 b965/373 c953/339 a258/381 b633/373 236/68 3339/3 

دقیقه ) دنیجوزمان کل مدت
 ساعت( 63در 

b665/739 a133/775 a563/783 a353/728 b115/799 a133/783 a263/731 799/37 3382/3 

زمان خوردن )دقیقه به مدت
ازای یک کیلوگرم ماده 

 خشک مصرفی(

265/63 733/65 333/63 639/65 665/63 733/65 363/63 637/7 2395/3 

ردن زمان نشخوار کمدت
)دقیقه به ازای یک کیلوگرم 

 ماده خشک مصرفی(

675/39 133/39 253/36 275/33 675/39 733/39 263/39 863/5 933/3 

زمان کل جویدن )دقیقه مدت
به ازای یک کیلوگرم ماده 

 خشک مصرفی(

133/23 283/27 153/22 132/25 593/23 383/27 133/25 979/3 923/3 

 93+  یهپا یرهج -5 ،هار درصد روغن کلزاچ+  یهپا یرهج -3 یا،درصد کنجاله سو 93+  یهپا یرهج -3 یا،+ چهار درصد روغن سو یهپا یرهج -6 (،یهپا یرهگروه شاهد )ج -9: *
 .کلزادرصد کنجاله  93+ چهار درصد روغن کلزا +  یهپا یرهج -7 و یادرصد کنجاله سو 93+  یا+ چهار درصد روغن سو یهپا یرهج -2 ،درصد کنجاله کلزا

a.b.c:  با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیاعداد( 35/3دار دارندp<.) 

 
  یمواد مغذ یهضم ظاهر یتقابل یبضرا

حاصل  یمواد مغذ یهضم ظاهر یتمربوط به قابل یجنتا     
در  یمتفاوت روغن و چرب یرمکمل شده با مقاد هاییرهاز ج

حاصل از  هایداده یمارآ یجنتا نشان داده شده است. 2جدول 
هضم  یتقابل یبضرا یانگیننشان داد که م یشآزما ینا

 ینب یمواد مغذ یماده خشک، چربی و ماده آل یظاهر
وجود داشت  دارییمعن تفاوت یشمختلف آزما هاییرهج
(35/3>pبه .)هضم ماده  یتقابل یبضر یشترینب کهیطور

کنجاله  بود که یمربوط به گروه یخشک، چربی و ماده آل
 و سویا کنجاله فاقد هایسویا مصرف کرده بودند و با گروه

کمترین  ( داشت.p <35/3) داریمعنی تفاوت سویا روغن
مربوط به  یهضم ماده خشک، چربی و ماده آل یتقابل یبضر

 نکرده مصرف ایروغن و کنجاله گونهیچگروه شاهد بود که ه
باعث  ین و چربگرفت که منابع روغ یجهنت توانمی پس بودند

 گروهی نتایج با که گردد،افزایش قابلیت هضم مواد مغذی می
و  یابا روغن سو شدهتغذیه هایکه روی بره (7) پژوهشگران از

 یتبر قابل هایرهج ینروغن رستوران بود مطابقت داشت. ا
. (7) نداشتند یریتأث ینو پروتئ یهضم ماده خشک، ماده آل

افزودن روغن در سطوح مختلف  که نشان داده شد گونههمان
ازنظر  ینداشت ول ینهضم پروتئ یتبر قابل دارییمعن یرتاث

هضم  یتقابل یروغن و چرب کنندهدریافت هایعددی گروه
دیگر از  برخی بهتری نسبت به گروه شاهد داشتند.

چرب  یدهایاس حد از یشب یهنشان دادند که تغذ پژوهشگران
شکمبه بگذارد  هاییکروببر م یاثرات سم تواندیم یراشباعغ

در  تفاوت. (65) منجر شود یافبه کاهش هضم ال یجهنت و در
 یزانمهضم مواد مغذی به یتبر قابل یاثرات مکمل چرب

 .(37) دارد یبستگ هایچرب آزاد و درجه اشباع چرب یدهایاس
 53گزارش کردند که با افزودن  پژوهشگراندیگر از  گروهی

و  یبرهضم اجزاء ف یتقابل یرهبه ج یاسو روغن یلوگرمگرم در ک
هضم  یتقابل حالین ا قرار نگرفت، با یرماده خشک تحت تاث

دام،  نهمچون س ی. عوامل(96) نشان داد یشافزا یچرب
 یتبر قابل یمصرف یرهج یمیاییش یبمصرف خوراک و ترک

میان روغن  یندارند. در ا یرخوراک تاث یهضم مواد مغذ
 یتبر قابل یرگذارتاث یعنوان عامل اصلبه یرهافزوده شده به ج

 نرخ .(37)شود یمحسوب م یرهخوراک به ج یهضم مواد مغذ
با مصرف خوراک  یمثبت یعبور خوراک، از شکمبه همبستگ

با نرخ  یمواد هضم خورد،یمغذا  یشتردام ب یدارد. وقت
هضم ماده  یتو قابل کنندیاز دستگاه گوارش عبور م یشتریب

 .(33)یابد یخشک کاهش م
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 44.......................................................................................................... ....................................... و کلزا یاسو کنجاله سویا، سطوح متفاوت روغن تاثیر استفاده از

 ی مواد مغذی گاوهای هلشتاین )درصد(های آزمایشی بر ضرایب قابلیت هضم ظاهراثر جیره -6 جدول
Table 6. Effect of experimental diets on the average apparent digestibility coefficient of nutrients of Holstein cows 

(percentages) 
 *شیهای آزمایجیره 

هافراسنجه  SEM P-Value 7تیمار  6تیمار  5تیمار  4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار  

 b666/66 a525/76 a706/77 b200/71 a525/75 a706/76 a200/75 464/2 0005/0 ماده خشک
 c166/64 a125/76 a256/76 c200/66 b525/70 a456/75 b200/70 616/5 0032/0 چربی

 125/0 333/6 650/76 656/76 525/74 650/74 256/77 525/76 616/75 پروتئین
 b416/70 a025/76 a706/76 a450/71 a025/74 a706/76 a450/75 0460/4 0153/0 ماده آلی

 10+  یهپا یرهج -5 ،روغن کلزا هار درصدچ+  یهپا یرهج -4 یا،درصد کنجاله سو 10+  یهپا یرهج -3 یا،+ چهار درصد روغن سو یهپا یرهج -2(، یهپا یرهگروه شاهد )ج -1*
 .درصد کنجاله کلزا 10+ چهار درصد روغن کلزا +  یهپا یرهج -7 و یادرصد کنجاله سو 10+  یا+ چهار درصد روغن سو یهپا یرهج -6 ،درصد کنجاله کلزا

a.b.c:  با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیاعداد( 05/0دار دارندp<.) 
 

 بازده غذایی
 یرمکمل شده با مقاد هاییرهحاصل از ج ییبازده غذا یجنتا   

داده شده است.  یشنما 7جدول در  یمتفاوت روغن و چرب
بود  3 تیمارمربوط به  یماده خشک مصرف یانگینم یشترینب

ماده خشک  یانگینم ینکه دارای کنجاله سویا بود و کمتر
 داریمعن یرغ تفاوت ینشاهد بود و ا یرهمربوط به ج یمصرف

نشان داد که  یشآزما ینحاصل از ا هایداده یآمار یجنتا بود.
درصد  5/3با  یرش یدروزانه، تول یرش یدتول ییدر بازده غذا

مختلف  هاییرهج ینب یدرصد چرب 4با  یرش یدو تول یچرب
 کهیطوربه(. >05/0p)وجود داشت  دارییمعن تفاوت یشآزما

بود که هم  یوط به گروهمرب یرش یدتول ییبازده غذا یشترینب
( مصرف کرده بودند و با 6روغن و هم کنجاله سویا )گروه 

 داریمعنی تفاوت سویا روغن و سویا کنجاله فاقد هایگروه

(05/0p<) .یشنهادیپ یدر سازوکارها یادیتفاوت ز داشت 
مصرف  یجهنت در یوانح ییعلت بهبود بازده غذا یانب یبرا

که  دهدینشان م یقاتد. تحقمنابع چربی و روغن وجود دار
نشخوارکنندگان بر  ییغذا جیره در هااستفاده از روغن یجهنت

امر ممکن است به نوع دام،  ینعملکرد دام متفاوت است. ا
استفاده در  نوع روغن و مقدار روغن مورد یه،پا یرهج یبترک

خود با  یهادیگر در پژوهش گروهی .(17) مربوط باشد یرهج
به  یبترتبه یاو سو یو مخلوط روغن ماه یهافزودن روغن ما

را  یکاهش خوراک مصرف یپروار هایو بره یریگاو ش یرهج
نشان دادند  پژوهشگران. گروهی از (16) گزارش کردند

 . (11) شد هاسبب کاهش وزن بره یاافزودن روغن سو

 
 های آزمایشی بر بازده غذایی گاوهای هلشتایناثر جیره -7جدول 

Table 7. Effect of experimental diets on feed efficiency of Holstein cows 
 *                              های آزمایشیجیره 

 SEM P-Value 7تیمار  6تیمار  5تیمار  4تیمار  3تیمار  2تیمار  1تیمار  هافراسنجه
ماده خشک مصرفی )کیلوگرم در 

 روز(
2500/16 0225/16 612/16 6200/16 2500/16 0425/16 632/16 5162/1 0067/0 

تولید شیر خام روزانه )کیلوگرم در 
 روز(

b1675/32 a0250/35 a2575/36 b1675/32 b0250/33 a6575/36 b2000/33 7116/1 0063/0 

درصد چربی  5/3تولید شیر با 
 )کیلوگرم در روز(

b0075/31 a5750/34 a3500/34 b0075/31 b5750/32 a7500/34 b0000/32 1262/1 0075/0 

درصد چربی  4تولید شیر خام 
 )کیلوگرم در روز(

b0075/26 a7250/32 a675/32 b1075/26 b7250/26 a675/33 b1725/26 2164/1 0066/0 

تولید شیر خام روزانه/ ماده خشک 
 مصرفی

b7620/1 a6412/1 a6467/1 b7275/1 a6065/1 a6407/1 b7006/1 245/0 0063/0 

درصد چربی / ماده  5/3ر با تولید شی
 خشک مصرفی

b6660/1 a6175/1 a7514/1 b6652/1 a7646/1 a6246/1 b6602/1 235/0 0065/0 

درصد چربی / ماده  4تولید شیر با 
 خشک مصرفی

b5664/1 a7203/1 a6613/1 b5632/1 b6267/1 a7641/1 b5406/1 232/0 0065/0 

 10+  یهپا یرهج -5 ،هار درصد روغن کلزاچ+  یهپا یرهج -4 یا،درصد کنجاله سو 10+  یهپا یرهج -3 یا،+ چهار درصد روغن سو هیپا یرهج -2(، یهپا یرهگروه شاهد )ج -1*
 .درصد کنجاله کلزا 10+ چهار درصد روغن کلزا +  یهپا یرهج -7 و یادرصد کنجاله سو 10+  یا+ چهار درصد روغن سو یهپا یرهج -6 ،درصد کنجاله کلزا

a.b.c:  با حروف متفاوت در هر ردیف با هم تفاوت معنیاعداد( 05/0دار دارندp<.) 
   

مصرف سطوح متفاوت چربی  که داد نشان پژوهش این نتایج
مصرف . گردد عملکرد باعث بهبودتواند میو روغن در جیره 

باعث افزایش مقدار  هایرهدر ج یاو روغن سو یاکنجاله سو
 یدو تول یدرصد چرب 5/3با  یرش یدخام روزانه، تول یرش یدتول
به ازای  یدنجو یتفعال گردید. کل یدرصد چرب 4با  یرش
 یسلول یوارهد یلوگرمو به ازای ک یماده خشک مصرف یلوگرمک

کنجاله و روغن  یحاو هاییرهداری در جمعنی طوربه یمصرف
مکمل شده با  هاییرهدر ج ییغذا بازده .یافت یشسویا افزا

که نشان  یافت یشخام افزا یرش یدتول یشتوجه به افزا
و روغن  یچرب یحاو هاییرهج کنندهیافتگاوهای در دهدیم

 . اندداشته یسویا عملکرد بهتر
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Abstract 
     The purpose of this study was to evaluate the effect of different levels of oil and soybean 
meal and Canola meal separately and collectively on productive performance, rumination and 
digestibility of nutrients in Holstein dairy cows. This research was carried out in a completely 
randomized design on    Holstein dairy cattle with   treatments and   cows with an average 
weight of     ±    kg. Treatments were:  - control group (basal diet),  - basal diet+    
soybean oil,  - basal diet+     soybean meal,  - basal diet+    Canola oil,  - basal diet+     
Canola meal,  - basal diet+    soybean oil +     soybean meal,  - basal diet+    Canola oil 
+     Canola meal. The results of this study showed that with the use of soybean meal and 
soybean oil, the amount of milk produced per day increased milk production by  .   fat and 
milk production by    fat and the difference was significant (P < .  ) with other groups. There 
was a significant difference between the average duration of chewing, rumination and eating 
among different diets (P < .  ). The results showed that there were significant differences in 
the apparent digestibility coefficients of dry matter, fat and organic nutrients between different 
diets (P < .  ). The use of soybean oil and soybean meal improved yield of milk production. 
 
Keywords: Canola, Fat, Meal, Oil, Soybean 
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