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هاي ابولیتتأثیر افزایش پروتئین جیره با کنجاله سویا یا پودر گوشت بر عملکرد، متمقایسه 
هاي نر هلشتاینکبدي در گوسالههاي خون، انسولین و آنزیم

4و  محمدحسین مرادي3مهدي خدایی مطلق،2چناري، مهدي کاظمی بن1حسین کریمی دائینی

دانشگاه اراك گروه علوم دامی، و استادیار،دانشیارارشد،کارشناسیآموختهدانش-4و 3، 1
)m-kazemibonchenari@araku.ac.ir(نویسنده مسوول:،دانشگاه اراكگروه علوم دامی، ، دانشیار-2

15/8/96تاریخ پذیرش:19/3/96تاریخ دریافت:

چکیده
هاي کبدي و هاي خونی، آنزیمعملکرد، متابولیتسویا یا پودر گوشت بر تاثیر افزایش سطح پروتئین با استفاده از کنجاله

در 7/167رأس گوساله نر هلشتاین با میانگین وزن 36هاي نر در حال رشد هلشتاین بررسی گردید. تعداد انسولین در گوساله
هاي آزمایشی شامل؛ هفته مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمار9دام در هر تیمار) به مدت 12قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار (

روتئین خام جیره تا ) افزایش سطح پ2درصد)؛ 8/13(NRCسطحشده ) با سطح پروتئین خام توصیهCON) جیره شاهد (1
جایگزینی استفاده از پودر گوشت بود. درصد با9/14) افزایش سطح پروتئین جیره تا 3و درصد با استفاده از کنجاله سویا9/14

ها تحت تأثیر تیمارهاي آزمایشی مصرفی و افزایش وزن گوسالهخوراكنتایج نشان داد اي سبوس گندم بود. جدر هر دو تیمار به
بهبود داشتقرار نگرفت. بدون در نظر گرفتن منبع مکمل پروتئینی، با افزایش سطح پروتئین جیره ضریب تبدیل خوراك 

)09/0=Pهاي تغذیه شده با سطح پروتئین باال تمایل به افزایش داشت گوسالههاي خون، تنها گلوکز خون ). در بین متابولیت
)07/0=Pهاي کبدي آسپارتات آمینوترانسفراز و آالنین آمینوترانسفراز تفاوتی در بین تیمارهاي آزمایشی نداشتند. هورمون ). آنزیم

افزایش سطح علیرغم اینکهشان دادبه طور خالصه نتایج ن). P=04/0(در تیمار حاوي پودر گوشت افزایش داشتانسولین
در قابل توصیه نیست؛ اما استفاده از منبع پروتئین غیر قابل تجزیه(کنجاله سویا) پروتئین جیره با منبع قابل تجزیه در شکمبه 

ر هاي دتواند در نرخ رشد گوسالهگلوکز خون و افزایش غلظت انسولین گردید که میغلظتسبب بهبود(پودر گوشت)شکمبه 
. حال رشد تاثیرگذار باشد

انسولینهاي در حال رشد، منبع پروتئین، سطح پروتئین، گوساله:کلیديهايواژه

مقدمه
تواند و کمتر از نیاز هر ماده مغذي میتغذیه بیشتر

عوارض تولیدي و یا متابولیکی براي حیوان به همراه داشته 
هاي هر جیره فرموله شده باشد. پروتئین جزو گرانترین بخش

باشد که کاهش و یا حتی افزایش آن اي میهاي مزرعهدر دام
نسبت به سطح نیاز ممکن است در نهایت سبب کاهش 
سودآوري در گله شود. توصیه پروتئین براي رشد در 

هفته (میانگین وزن حدود 20هاي نر با سن حدود گوساله
گرم در روز 1400تا 700دامنه افزایش وزن کیلوگرم) با180

البته نسبت .)15(باشد د میدرص14تا 5/12بازه در یک
به پروتئین غیر قابل 1مناسب بخش پروتئین قابل تجزیه

در شکمبه در این بازه نیز به طور مشخصی بیان نشده 2تجزیه
12هاي کمتر از است و نیاز به مطالعه بیشتر دارد. در گوساله

هفته سطوح متفاوت پروتئین جیره موردبررسی قرار گرفته 
بررسی افزایش سطح پروتئین غیر قابل ، همچنین)1(است

ی تجزیه در شکمبه مورد بررسی قرار گرفته است که گاه
هاي مورد هدار و مثبت بر رشد و فراسنجهمراه با تاثیر معنی

اما در ، )6(ها گردیده استنظر در فصول مختلف در گوساله
دست آمده در زمینه هاي بهمطالعه دیگر علیرغم اینکه پاسخ

ها منفی نیز نبوده تاثیر منبع پروتئین عبوري بر رشد گوساله
است اما همانند مطالعات قبل به صورت اختالف چندان 

بوده است. توسعه شکمبه )10(دار مثبت نیز نبوده استمعنی
هفته ممکن است کامل 12یا 10هاي کمتر از در گوساله

غ در نظر نشده باشد و ممکن است به عنوان نشخوارکننده بال
، بنابراین استفاده از واژه قابل تجزیه در )6(گرفته نشوند 

شکمبه و یا غیر قابل تجزیه در شکمبه ممکن است همانند 
ق نداشته باشد. در مورد گاوهاي نشخوارکنندگان بالغ مصدا

شیري و گاوهاي مولد نژاد گوشتی نیز با توجه به اهمیت 
در کاهش باروري ايتولید، و نقش افزایش نیتروژن اوره

حیوان، مطالعاتی در رابطه با تغییرات نسبت پروتئین قابل 
تجزیه در شکمبه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه 

پروتئین هاي درحال رشد. در مورد دام)5(صورت گرفته است
رسد میزان اما به نظر میخواهد داشتاي جیره اهمیت ویژه

سطح مناسب پروتئین قابل تحقیقات صورت گرفته در مورد 
هاي نر تجزیه به غیر قابل تجزیه در شکمبه در تغذیه گوساله

و ماده درحال رشد نسبت به گاوهاي شیري کمتر باشد. باتوجه 
رسد ها، به نظر میتاثیر پروتئین بر وزن گیري گوسالهبه

منبعبررسی تاثیر سطح پروتئین از یک طرف و همچنین 
از طرف )و غیر قابل تجزیه در شکمبهقابل تجزیه (پروتئین 

دیگر نیاز به مطالعه بیشتر دارد. با توجه به اینکه مطالعات 
دهد افزایش سطح پروتئین مصرفی به میزان قبلی نشان می

درصد توصیه شده انجمن ملی تحقیقات در مورد 110
هاي مناسبی داشته است ها) پاسخهاي ماده (تلیسهگوساله

اضر عالوه بر افزایش میزان پروتئین در پژوهش ح.)18(
گیرد.مصرف شده، نوع پروتئین نیز مورد بررسی قرار می

1- Rumen degradable protein (RDP) 2- Rumen un-degradable protein (RUP)

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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کِ کٌجبلِ ػَیب اػت دس هطبلؼبت پیـیي هـخق ؿذُ   
. الجتِ ًَع (4)پزیشی ثبال دس ؿکوجِ داؿتِ اػت قبثلیت تجضیِ

تَاًذ ثش ًؼجت قبثلیت تجضیِ یب گیشی داًِ ػَیب هیسٍغي
 طَسی کِ دس سٍغيثبؿذ ثَِدى پشٍتئیي تبثیش داؿتِػجَسی ث

ػطح پشٍتئیي قبثل تجضیِ ثیـتش ٍ دس  1گیشی ثِ سٍؽ حالل
هیضاى قبثلیت تجضیِ پشٍتئیي دس  2گیشی ثِ سٍؽ اکؼپلشسٍغي

ؿکوجِ کوتش خَاّذ ثَد ٍ ًؼجت قبثل تَجْی ػْن پشٍتئیي 
ٌـب . اص طشف دیگش هٌبثغ پشٍتئیي ثب ه(4)ػجَسی خَاّذ ؿذ 

داهی دس تحقیقبت پیـیي ثِ ػٌَاى هٌبثغ پشٍتئیي ثب قبثلیت 
اًذ کِ یکی اص دالیل هْن ایي پزیشی کن هـخق ؿذُتجضیِ

 هطلت ٍجَد هقبدیش ًؼجتب ثبالیی اص اػیذّبی آهیٌِ ػیؼتئیي،
ّبی پشٍتئیي هتیًَیي، اػیذ گلَتبهیک ٍ پشٍلیي دس فشآٍسدُ

هحکن دس ثشاثش ّضن ػجت ایجبد ػبختبس  اػت کِثَدُ داهی
گشدد کِ تب حذٍد قبثل تَجْی اص ّضن دس ؿکوجِ ػجَسی هی
پظٍّؾ  . ّذف اص(11)ٍ ثِ سٍدُ ثبسیک هی سػٌذ ًوبیٌذ هی

حبضش، ثشسػی تبثیش افضایؾ ػطح پشٍتئیي هلشفی دس 
ّبی دس حبل سؿذ ّلـتبیي ثب اػتفبدُ اص دٍ هٌجغ گَػبلِ

 ٍ پَدس گَؿت ؿکوجِ(تجضیِ ثبال دس )قبثلیت کٌجبلِ ػَیب
، ّبی خَىثش ػولکشد، هتبثَلیت تجضیِ کن دس ؿکوجِ()قبثلیت

 ّبی کجذی ٍ َّسهَى اًؼَلیي ثَد.آًضین
 

 هامواد وروش
 35ٍاقغ دس  تجبسیآصهبیؾ حبضش دس هضسػِ پشٍاسثٌذی    

ثشای اًجبم ایي آصهبیؾ تؼذاد  .کیلَهتشی ؿْش اساک اًجبم ؿذ
 7/167 ± 2/25سأع گَػبلِ ًش ّلـتبیي ثب هیبًگیي ٍصى  36

ّفتِ دس قبلت طشح کبهال تلبدفی  21 ± 4/1ٍ هیبًگیي ػي 
تیوبس ثِ  ّب دس ّشثِ ػِ تیوبس آصهبیـی اختلبف یبفتٌذ. دام

 گشدیذًذ.كَست گشٍّی ًگْذاسی هی
طَل دٍسُ آصهبیـی ًِ ّفتِ ثَد کِ ّفتِ اٍل ثِ ػٌَاى    

پزیشی دس ًظش گشفتِ ؿذ. تؼذاد دام دس ّش تیوبس ػبصؽدٍسُ 
ّبی ًش ساع ثَد. جیشُ ؿبّذ ثش پبیِ احتیبجبت گَػبلِ 12

فشهَلِ گشدیذ )جذٍل  (15) 2000اًجوي هلی تحقیقبت ػبل 
1.)

 
 آصهبیـیّبی ؿذُ( جیشُ هَاد خَساکی تـکیل دٌّذُ ٍ تشکیت ؿیویبیی )دسكذ اص هبدُ خـک یب ٍاحذ ثیبى  -1جذٍل 

Table  . Experimental diet ingredients and chemical composition (% of DM) 
 1تیوبسّبی آصهبیـی اقالم هَاد خَساکی جیشُ ّب

 CON SBM MM 
 19 19 19 یًَجِ، خشد ؿذُ

 7 7 7 کبُ گٌذم، خشد ؿذُ
 35 35 35 داًِ جَ، آػیبة ؿذُ

 10 10 10 داًِ رست، آػیبة ؿذُ
 10 10 10 گٌذم، آػیبة ؿذُداًِ 

 7/9 10 17 ػجَع گٌذم
 0 7 0 دسكذ پشٍتئیي 42کٌجبلِ ػَیب، 
 5/7 0 0 دسكذ پشٍتئیي 2/41پَدس گَؿت، 

 1/0 4/0 4/0 کشثٌبت کلؼین
 1/0 3/0 4/0 دی کلؼین فؼفبت
 3/0 3/0 3/0 ػذین ثی کشثٌبت

 3/0 3/0 3/0 ًوک
 7/0 7/0 6/0 2هؼذًی -هکول ٍیتبهیٌی

    تشکیت  ؿیویبیی  جیشُ
 90/14 93/14 81/13 پشٍتئیي، دسكذ

 59/2 61/2 53/2 اًشطی قبثل هتبثَلیؼن، هگبکبلشی دس کیلَگشم هبدُ خـک
 4/28 9/29 4/31  الیبف ًبهحلَل دس ؿَیٌذُ خٌثی

 0/3 90/2 73/2 ػلبسُ اتشی
 65/0 63/0 62/0 کلؼین
 46/0 45/0 45/0 فؼفش

1- CON:  جیشُ ؿبّذ ثب ػطح پشٍتئیي پبیِ تَكیِ ؿذُ تَػطNRC ،SBM : افضایؾ ػطح پشٍتئیي ثب اػتفبدُ اص کٌجبلِ ػَیب،  MM:  افضایؾ ػطح پشٍتئیي ثب اػتفبدُ اص
  .پَدس گَؿت

گشم  E، 2ٍیتبهیي  ٍاحذ ثیي الوللی D  ،300الوللی ٍیتبهیي ٍاحذ ثیي ّضاس A ،20الوللی ٍیتبهیي ٍاحذ ثیي ّضاس 200حبٍی  هَاد هؼذًی -ٍیتبهیيکیلَگشم هکول  ّش -2
گشم ػلٌَین هیلی 7گشم هغ، ٍ  1گشم کجبلت، هیلی 11گشم ػَلفَس،  2گشم آّي،  2/1گشم ػذین،  112گشم هٌیضین،  17گشم پتبػین،  20گشم سٍی،  5گشم کلؼین، ،  70 هٌگٌض،

 ثَد.

 - Solvent                                                                                                                                                                                         - Expeller 
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102هاي خون، انسولین .......................................................................... ه سویا یا پودر گوشت بر عملکرد، متابولیتمقایسه تاثیر افزایش پروتئین جیره با کنجال

هاي هشت صبح و چهار عصر روزانه دو وعده در ساعت
مخلوط انجام گرفت. دهی به صورت جیره کامالً خوراك
ها دسترسی آزاد به آب و همچنین سنگ نمک داشتند. گوساله

) که با سطح CON) جیره شاهد (1تیمارهاي آزمایشی شامل؛ 
) افزایش سطح پروتئین تا 2درصد پروتئین بود؛ 81/13
) افزایش سطح 3درصد با استفاده از کنجاله سویا؛ 93/14

دن پودر گوشت در درصد توسط گنجان90/14پروتئین تا 
جیره. کنجاله سویا روغن گیري شده به روش حالل و پودر 
گوشت جایگزین بخشی از سبوس گندم در جیره شاهد شدند. 

شدند و میزان مصرف صورت گروهی تغذیه میها بهگوساله
خوراك به صورت آزاد بود. میزان مصرف خوراك بر اساس 

درصد 10ا پنج الی مانده در آخور بود که تتنظیم میزان باقی
ساعت گذشته در نظر گرفته 24کل خوراك ریخته شده در 

هاي مورد آزمایش براي تجزیه شیمیایی خوراكشد.می
پروتکل از 988- 05پروتئین توسط دستگاه کلدال و با روش 

گیري کننده سطح نیتروژن موجود در خوراك ) که اندازه3(
چربی با دستگاه سوکسیله و با روش باشد صورت گرفت،می
و همچنین براي کلسیم و فسفر با )3ل (از پروتک39-920

استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی صورت گرفت.
روز یک بار در طول 14ها در شروع آزمایش و با فاصله دام

ها در قبل از مصرف خوراك توزین دامآزمایش توزین شدند. 
ها یري از تاثیر خوراك مصرفی بر وزنگمنظور پیشصبح به

صورت گرفت. براي بررسی خوراك مصرفی و همچنین 
هاي هاي مربوط به تمامی داممحاسبه بازده خوراك از داده

هاي مربوط به ها استفاده شد. اما دادهموجود در گروه
هاي خون شامل شش راس گوساله از هر تیمار بود متابولیت

50و 25ی دو بار و طی روزهاي که در طول دوره آزمایش
(در خونگیري دوم هم از همان گیري شدند آزمایش خون

خون گیري حدود سه ساعت بعد از وعده ها استفاده شد).دام
خوراك صبح به عمل آمد. نمونه خون از طریق سیاهرگ دمی 

هاي تحت خال با ماده ضد انعقاد هپارین گرفته شد. در لوله
توسط ،دقیقه نگهداري در یخ15ز حدود هاي خون بعد انمونه

دقیقه پالسما 20و به مدت2000gدستگاه سانتریفیوژ با دور 
گراد تا زمان آنالیز درجه سانتی-20جداسازي شده و در دماي 

هاي هاي پالسما، غلظتگشایی نمونهنگهداري شد. پس از یخ
اي (کیت شماره )، نیتروژن اوره93008گلوکز (کیت شماره 

)، کلسترول 92008)، تري گلیسرید (کیت شماره 93013
) و پروتئین 9307)، آلبومین (کیت شماره 92009(کیت شماره 

هاي تجاري پارس ) با استفاده از کیت9304کل (کیت شماره 
گیري شد. دو آنزیم کبدي آزمون (تهران، ایران) اندازه

ز ) و آالنین آمینوترانسفراASTآسپارتات آمینوترانسفراز (
)ALTهاي ها نیز (توسط کیت) در پالسماي خون گوساله

هاي آزمایشگاهی تجاري پارس آزمون به ترتیب با شماره کیت
همچنین هورمون انسولین با ) تعیین گردید.92004و 92005

Auto Analyzer Hitachi؛ ELISAاستفاده از روش االیزا (
717, Japan (1دیامتراهاي تجاري و با استفاده از کیت

2شد. دقت مربوط به ضریب تغییرات میان سنجیگیرياندازه

برابر 3درصد و سطح ضریب تغییرات درون سنجی11برابر 
درصد بود.5/8

افزار نرمها با استفاده از رویه مختلط درآنالیز آماري داده
) انجام شد. مدل آماري زیر براي این 9- 2(ورژن SASآماري 

طرح استفاده شد.
ijkjijiijk eRTRTY  )X-(Xn)( i

اثر ثابت µگیري شده، صفت اندازهYijkکه در مدل آماري، 
و اُمین تیمار (شاهد، منبع کنجاله سویاiاثر ثابت Tiمیانگین،

Ti×Rjاثر تکرار (دفعات نمونه گیري)، Rjپودر گوشت)، منبع 
، اثر گوساله به δnو گیري در تیماراثر متقابل زمان نمونه
باشند. در مورد آنالیز آماري وزن بدن، عنوان اثر تصادفی می

در وزن اولیه به صورت کواریت در مدل در نظر گرفته شد. 
هم نقش افزایش 2هاي آماريبا انجام مقایسهپژوهش حاضر 

درصد در 8/13؛ NRCسطح پروتئین (پروتئین توصیه شده 
پروتئین با درصد) و هم نقش افزایش9/14برابر پروتئین باال؛ 

دو منبع کنجاله سویا و پودر گوشت در نظر گرفته شده است. 
دو سطح متفاوت پروتئین (شاهد در برابر هايمقایسه میانگین

هاي مربوط به دو دو تیمار افزایش یافته) و همچنین میانگین
بر اساس دانکن نیز موردبررسی منبع متفاوت افزایش یافته

دار و براي معنی>05/0Pاثرات وقتی که قرار گرفت. 
10/0<P<05/0داري در نظر گرفته شد. تمایل به معنی

ها بصورت میانگین حداقل مربعات همراه با خطاي داده
گزارش شدند.4استاندارد

نتایج و بحث
غلظت پروتئین، چربی، کلسیم و فسفر براي کنجاله سویا 

درصد در ماده خشک و در مورد 68/0، 42/0، 3/4، 42برابر 
خشک درصد در ماده2/3، 1/4، 7/6، 2/41پودر گوشت برابر 

هاي شیمیایی در زمان فرموالسیون این آنالیزبوده است. 
ها مد نظر قرار گرفته شد تا خطایی در آزمایش از نظر جیره

نتایج مربوط به مواد خوراکی مورد آزمایش وجود نداشته باشد. 
خشک مصرفی، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراك در ماده

جدول دو ارائه شده است.

1- Diametra 2 - Inter-assay CV 3- Intra-assay CV 4- Statistical contrasts
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103..........................................................................................................................................1396زمستان/ 18ژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم/ شماره پ

عملکرد گوساله هاي نر هلشتاینتأثیر افزایش سطح پروتئین جیره با استفاده از کنجاله سویا یا پودر گوشت بر- 2جدول 
Table 2. Effect of increased protein level supplied either by soybean meal or meat meal on performance of male

Holstein calves
هاي آماريمقایسه 1تیمارهاي آزمایشی فراسنجه

SBM vs.
MM CON vs. SBM and MM P-value SEM MM SBM CON

71/0 77/0 93/0 58/1 3/167 3/170 5/165 وزن اول دوره، کیلوگرم
41/0 27/0 51/0 01/1 3/237 0/234 4/225 وزن آخر دوره، کیلوگرم
59/0 26/0 37/0 16/0 100/1 010/1 960/0 افزایش وزن روزانه، کیلوگرم
19/0 59/0 22/0 14/0 29/6 40/6 32/6 ، کیلوگرمیماده خشک مصرف
28/0 06/0 09/0 38/0 82/5 67/6 41/7 ضریب تبدیل خوراك

1-CON: جیره شاهد با سطح پروتئین پایه توصیه شده توسطNRC ،SBM:افزایش سطح پروتئین با استفاده از کنجاله سویا ،MM: افزایش سطح پروتئین با استفاده از پودر
گوشت

روتئین استفاده شده، افزایش بدون در نظر گرفتن منبع پ
سطح پروتئین تاثیري در مقدار خوراك مصرفی و همچنین در 

هاي آزمایشی نداشت. ضریب تبدیل غذایی افزایش وزن دام
) P=09/0بهبودي نسبی با افزایش سطح پروتئین نشان داد (

ولی این تفاوت در مقایسه بین دو منبع پروتئینی مشاهده 
براي دامنه افزایش وزن به دست آمده دادنگردید. نتایج نشان

هاي نر هلشتاین که در مطالعه حاضر مشاهده براي گوساله
شد، سطح پروتئین استفاده شده در دامنه جیره پایه کفایت 

کند و افزایش پروتئین با منبع پروتئین قابل تجزیه یا غیر می
قابل تجزیه در شکمبه سبب بهبود مصرف خوراك و یا 

شود.میافزایش وزن ن

هاي نر هلشتاینهاي خونی گوسالهتأثیر افزایش سطح پروتئین جیره با استفاده از کنجاله سویا یا پودر گوشت بر متابولیت- 3جدول 
Table 3. Effect of increased protein level supplied either by soybean meal or meat meal on blood metabolites of male

Holstein calves
هاي آماريمقایسه P-value 1تیمارهاي آزمایشی فراسنجه

SBM vs.
MM

CON vs.
SBM and MM

تیمار در 
زمان زمان تیمار SEM MM SBM CON

07/0 02/0 53/0 33/0 08/0 89/2 5/67 3/65 2/57 گلوکز ، میلی گرم در دسی لیتر

38/0 48/0 39/0 96/0 67/0 25/1 73/8 64/9 10/8 نیتروژن اوره اي، میلی گرم در 
دسی لیتر

43/0 29/0 48/0 19/0 56/0 30/0 18/4 03/4 71/3 آلبومین، گرم در لیتر
19/0 80/0 64/0 89/0 12/0 38/0 89/8 75/7 43/8 پروتئین کل، گرم در لیتر
92/0 97/0 83/0 66/0 97/0 32/7 1/94 8/96 8/95 دسی لیترکلسترول، میلی گرم در

50/0 86/0 49/0 23/0 30/0 13/1 1/14 2/11 4/12 تري گلیسرید، میلی گرم در دسی 
لیتر

1-CON: جیره شاهد با سطح پروتئین پایه توصیه شده توسطNRC ،SBM:افزایش سطح پروتئین با استفاده از کنجاله سویا،MM: افزایش سطح پروتئین با استفاده از پودر
گوشت.

هاي ) براي گوساله15(2000انجمن ملی تحقیقات سال 
کیلوگرم (دامنه مورد 230تا 180نر نژاد پرواري در دامنه وزن 

نظر در مطالعه حاضر) سطوح پروتئین توصیه شده براي 
کیلوگرم در 1450/0و 110/0، و 8/0، 5/0هاي افزایش وزن

بوده است. درصد4/15و 1/13، 1/12، 11روز به ترتیب برابر 
با توجه به اینکه افزایش وزن گوساله نر هلشتاین در پژوهش 

رسد نظر میبه.گرم بوده است1150تا 850حاضر در دامنه 
سطح پروتئین توصیه شده در جیره پایه پاسخگوي این 
افزایش وزن بوده است. در مطالعاتی که دامنه گسترده 

پروتئین بر پروتئین در نظر گرفته شده است سطح متفاوت 
). این محققین گزارش 1مصرف خوراك تاثیر داشته است (

درصد از 4/22تا 15اند که با استفاده از سطح پروتئین کرده
هفته بهترین پاسخ عملکردي در 12هاي زیر جیره در گوساله
درصد به دست آمده است و سطح باالتر 4/19سطح پروتئین 

شد و بازدهی نداشته است.داري در بهبود رپروتئین تاثیر معنی
فزایش سطح پروتئین از سطوح پایین تر به باالتر که در دامنه ا

نیاز باشد سبب بهبود خوش خوراکی جیره شده و خوراك 
) 21دهد (خوراك را بهبود میمصرفی و به دنبال آن مصرف

ها و گاوهاي رسد علیرغم اینکه در تغذیه گوسالهاما به نظر می
سطح پروتئین بیشتر از دامنه نیاز، ممکن شیري با افزایش 

هایی مشاهده شود اما از طرف دیگر دفع نیتروژن است پاسخ
عنوان مثال ). به1،16از طریق ادرار نیز افزایش خواهد یافت (

شده است که با استفاده از گزارشدر مورد گاوهاي شیري 
6/16ها پروتئین بیشتر از سطوح متفاوت پروتئین در این دام

). افزایش 16درصد سبب کاهش بازدهی نیتروژن خواهد بود (
سطح پروتئین مصرفی در پژوهش حاضر سبب بهبود نسبی 

در پژوهش حاضر ضریب تبدیل خوراك به وزن گردید. 
هاي آزمایشی قرار هاي خونی تحت تاثیر جیرهمتابولیت

دار در تیمارهایی که افزایش معنینگرفتند و تنها تمایل به 
در مورد گلوکز خون مشاهده افزایش سطح پروتئین داشتند 

). البته مقایسه آماري درون تیماري نشان داد P=08/0گردید (
که افزایش سطح پروتئین بدون در نظر گرفتن نوع منبع سبب 
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104هاي خون، انسولین .......................................................................... ت بر عملکرد، متابولیتمقایسه تاثیر افزایش پروتئین جیره با کنجاله سویا یا پودر گوش

هاي فراسنجه).P=02/0افزایش گلوکز خون گردیده است (
اي آزمایشی قرار نگرفتند. با ارهدیگر خون نیز تحت تاثیر تیم

توجه به اینکه سطح چربی جیره و همچنین انرژي جیره تا حد 
هاي بسیار زیادي مشابه بود بنابراین عدم تغییر بیشتر متابولیت

باشد. باال بودن سطح انرژي گیري شده قابل توجیه میاندازه
که سطح انرژي حیوان را جیره و یا استفاده از ترکیباتی 

تواند سبب بهبود وضعیت کلسترول و دهد میزایش میاف
عالوه براین میزان .)9مرتبط با انرژي در بدن گردد (ترکیبات

خوراك مصرفی نیز در بین تیمارها تفاوتی نداشته است و 
بنابراین عالوه بر انرژي فرموله شده براي تیمارهاي متفاوت، 

در بین تیمارها رسد میزان انرژي رسیده به دام نیز به نظر می
هاي دیگر خون یکسان بوده است و نتوانسته در متابولیت

هاي نتایج مربوط به تغییرات در آنزیمتاثیري داشته باشد. 
کبدي و همچنین هورمون انسولین نیز در جدول چهار ارائه 

در مطالعه ALTو ASTهاي کبدي گردیده است. آنزیم
نگرفتند و نه سطححاضر تحت تاثیر تیمارهاي آزمایشی قرار

پروتئین و نه منبع پروتئین قابل تجزیه در برابر غیر قابل 
ها توانست تغییري در غلظت این آنزیمتجزیه در شکمبه ن

ها نشان دهنده اختالل در فعالیت ایجاد کند. افزایش این آنزیم
باشد که ممکن است مرتبط با کاهش اشتها و یا به کبد می

) رخ دهد که در 7چربی در کبد (دلیل تجمع بیش از حد 
حقیقت به عنوان نشانگرهاي شرایط نامساعد متابولیسم در 

ها در آزمایش فعلی با هیچ رسد دامباشد. به نظر میکبد می
اند و افزایش غلظت کدام از مشکالت ذکر شده مواجه نبوده

هاي کبدي مشاهده نگردید.آنزیم
انسولین در نتایج پژوهش حاضر نشان داد که غلظت

هایی که سطح پروتئین باالتري دریافت کرده بودند گوساله
). گرچه غلظت P=04/0داري یافته است (افزایش معنی

تغذیه شده با دو منبع متفاوت پروتئینی انسولین در گاوهاي
داري نداشتند. با توجه به اینکه غلظت گلوکز با تفاوت معنی

به جیره پایه افزایش استفاده از سطح بیشتر پروتئین نسبت
رسد ممکن است این سطح نظر مینسبی داشته است، به

گلوکز بر افزایش غلظت انسولین تاثیر داشته باشد. اما از طرف 
دیگر مشخص شده است که در نشخوارکنندگان عالوه بر 

توانند در تغییرات سطح گلوکز، اسیدهاي چرب فرار نیز می
دهاي چرب فرار و غلظت اسیانسولین خون تاثیر داشته باشند

هاي تواند پیش از اینکه بر متابولیتموجود در شکمبه می
ثانویه تاثیرگذار باشند بر غلظت انسولین خون تاثیر داشته 

).9،13(باشند

هاي نر هلشتایننسولین گوسالهتأثیر افزایش سطح پروتئین جیره با استفاده از کنجاله سویا یا پودر گوشت بر آنزیم هاي کبدي و هورمون ا-4جدول 
Table 4. Effect of increased protein level supplied either by soybean meal or meat meal on liver enzymes and blood

insulin concentration of male Holstein calves
مقایسه هاي آماري P-value 1تیمارهاي آزمایشی فراسنجه

SBM vs.
MM

CON vs. SBM and
MM تیمار در زمان زمان تیمار SEM MM SBM CON

34/0 61/0 45/0 29/0 58/0 50/6 1/85 1/94 9/84 آسپارتات آمینو ترانسفراز، 
واحد در لیتر

43/0 17/0 71/0 68/0 32/0 94/1 5/28 2/22 9/22 آالنین آمینو ترانسفراز، 
واحد در لیتر

44/0 04/0 39/0 52/0 04/0 83/0 a92/8 ab07/6 b12/5 انسولین، میکرو واحد در 
میلی لیتر

1-CON: جیره شاهد با سطح پروتئین پایه توصیه شده توسطNRC ،SBM:افزایش سطح پروتئین با استفاده از کنجاله سویا،MM: افزایش سطح پروتئین با استفاده از
باشد. میP>05/0فاوت در حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده ت؛abcپودر گوشت.

رسد تاثیر سطح متفاوت پروتئین بر این اساس به نظر می
هاي تخمیر غیر قابل تجزیه به قابل تجزیه به واسطه فراسنجه

هاي در حال رشد بر غلظت انسولین تاثیرگذار در گوساله
باشند. در حقیقت در دسترس بودن متفاوت نیتروژن آمونیاکی 

هاي شکمبه و به دنبال آن هضم مواد میکروبتواند برمی
مغذي به ویژه فیبر و در نهایت نسبت اسیدهاي چرب فرار 

هاي تخمیر و تاثیر تاثیر داشته باشد. عالوه بر بحث فراسنجه
ها بر سطح انسولین، مشخص شده است که باال بودن آن

برخی اسیدهاي آمینه در بدن سبب افزایش تولید و ترشح 
). مشخص شده است که اسید آمینه 12گردد (یانسولین م
تواند به طور مستقیم ترشح انسولین را افزایش دهد لوسین می

که این امر از طریق تاثیر اسید آمینه لوسین از طریق افزایش 
هاي مربوط به انسولین در سلولmRNAمستقیم سنتز 

باشد که در نهایت سبب ساخت و ترشح انسولین پانکراس می
رسد سطح و نوع اسیدهاي آمینه ). به نظر می8د (شومی

تواند بر رسیده به روده باریک از منبع پروتئین عبوري می
غلظت انسولین تاثیر داشته باشد. مشخص گردیده است که 

تواند سبب افزایش رشد در عضله افزایش هورمون انسولین می
). از طرفی نیز بر اساسی که پیش 22نشخوارکنندگان گردد (

تر مشخص شده است که پودر گوشت حاوي مقادیر قابل 
رسد استفاده نظر می). به17باشد (توجهی لوسین و آرژنین می

هاي در حال رشد از طریق از منابع پروتئین عبوري در گوساله
ورود سطح باالتري از اسیدهاي آمینه به روده باریک بر 

حال هاي درغلظت انسولین و در نهایت روند رشد گوساله
هاي آتی بررسی تاثیر منابع رشد تاثیر داشته باشد. در آزمایش

متفاوت پروتئین عبوري بر غلظت انسولین نشخوارکنندگان در 
حال رشد قابل بررسی خواهد بود. 

نتایج آزمایش حاضر نشان داد که سطح پروتئین توصیه 
هاي نر در حال رشد شده انجمن ملی تحقیقات براي گوساله

تواند تاثیر کمی بر نماید و تنها افزایش پروتئین میمیکفایت
بهبود ضریب تبدیل خوراك داشته باشد. مطالعه حاضر نشان 
داد استفاده از پودر گوشت یا کنجاله سویا به جاي سبوس 
گندم براي افزایش سطح پروتئین جیره به بیشتر از مقدار 
توصیه شده انجمن ملی تحقیقات تاثیري بر عملکرد و

هاي خونی دام نداشت؛ اما استفاده از پودر گوشت متابولیت
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تواند بر عنوان منبع پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه میبه
هاي در حال رشد تاثیر مثبت داشته غلظت انسولین در گوساله

هاي در حال رشد باشد که ممکن است بر روند رشد گوساله
تاثیرگذار باشد.

قدردانیتشکر و 
العه حاضر تحت امتیاز معاونت پژوهشی و فناوري مط

هاي مالی باشد که بدین وسیله از حمایتدانشگاه اراك می
گردد.دانشگاه اراك قدردانی می
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Abstract
The current study was evaluated the increased dietary protein level supplied either by

soybean meal or meat meal sources (SBM vs. MM) in growing Holstein male calves on
performance, blood metabolites, liver enzymes and insulin. 36 growing Holstein male calves
averaging 167.7 kg body weight were allocated in a competently randomized design (12
animals/each) in 3 treatments; 1) basal protein level (crude protein=13.8%; CON), 2) SBM
source (14.9%), 3) MM source (14.9%). The study lasted 9 weeks. The results show that intake
and gain of calves did not differ among treatments. Regardless of protein sources, elevated
crude protein level caused to slight increase in feed efficiency (P=0.09). Among the blood
metabolites only glucose was tended to be increased (P=0.07). Liver enzyme concentrations
(alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase) were not differed among treatments;
however blood insulin concentration was greatest in MM treatment (P=0.04). In conclusion
despite greater CP level supplied with SBM is not recommendable but improved glucose
concentration and increased insulin concentration with MM may affect growth rate of growing
calves.

Keywords: Growing calves, Protein source, Protein level, Insulin
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