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 چکیده

کیلوگرم و سن آنها نیز یک   41±1/4راس گوساله نر هلشتاین تازه متولد شده که وزن اولیه آنها  11در این آزمایش از      
 یمارت -1هفتگی بود، استفاده شد. این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار انجام شد. تیمارها شامل: 

ت و ن ذریگزیدانه کتان جابود. درصد دانه کتان  11 یحاو یمارت -3ودرصد دانه کتان  1 یحاو یمارت -2، شاهد بدون دانه کتان
ها قرار گرفت. برای صورت پلت در اختیار گوسالهها بهروز بود. جیره 01کل دوره آزمایش ره استارتر شد. یا در جیکنجاله سو

روز در پایان دوره آزمایش انجام  1مدت ها بهگیری از مدفوع و خوراک مصرفی گوسالهگیری قابلیت هضم مواد مغذی، نمونهاندازه
ها با استفاده از مارکر داخلی )خاکستر نامحلول در اسید( در آزمایشگاه انجام پذیرفت. همچنین نمونه شد و سپس قابلیت هضم

 یرو یداریر معنیسطوح مختلف دانه کتان تاث انجام شد.ان دوره یپاهای خونی در گیری فراسنجهگیری برای اندازهخون
ل خوراک یب تبدیروزانه و ضر یوزن روزانه، مقدار ماده خشک مصرفش یدوره، افزا یاز جمله وزن انتها یعملکرد یپارامترها
 خام ین(، پروتئ=1440/1P) هضم ماده خشک یتقابل یرو یداریمعن یرتاثها به استارتر گوساله افزودن دانه کتاننداشت. 

(1100/1P= ،)داشت یخنث یندهنامحلول در شو الیاف (1244/1P=.)  درصد به ترتیب  1درصد و  11تیمارهای دارای سطوح
نامحلول در  افیالبیشترین میزان قابلیت هضم ماده خشک را داشتند. بیشترین مقدار قابلیت هضم پروتئین خام و قابلیت هضم 

 یرو یداریمعن یرتاث یشی دارای سطوح مختلف دانه کتانآزما یمارهایتدرصد کتان بود.  1شوینده خنثی مربوط به تیمار دارای 
ترتیب مربوط به تیمارهای خون به ایکه بیشترین میزان نیتروژن اورهطوری (=1140/1P) تداش ای خونهمقدار نیتروژن اور

ش وزن روزانه، وزن یزان ماده خشک، افزایمارها از نظر مینکه تیبا توجه به ا درصد دانه کتان بود. 11درصد و  1حاوی سطوح 
 ه یدرصد بذر کتان، توص 1 یدارا یمارهایدر ت یل بهبود هضم مواد مغذین به دلیو همچن نددار نبودیها معنگوساله یینها

 ن استفاده شود.یو پروتئ یدرصد دانه کتان به عنوان منبع انرژ 1رخوار  از سطح یش یره گوساله هایشود در جیم
 

   مغذی، گوساله شیرخوارهای کلیدی: دانه کتان، عملکرد، قابلیت هضم مواد واژه
 

 مقدمه
میزان آینده هر واحد پرورش گاو شیری بستگی به     

های مربوط به پرورش گوساله و تلیسه موفقیت آن در برنامه
ای عوامل نامساعد محیطی و تغذیهدارد. حساسیت گوساله به

ای همراه بسیار باالست و در برخی واحدها با تلفات گسترده
 رد آن بودن اقتصادی و گاوشیری گله (. پشتیبان89) است

 رشد با شاداب، سالم، هایجایگزین کردن گوساله نتیجه
 کارگیریبه با امر اینباشد. می میرومرگ مطلوب و حداقل

 و تولد از پس اولیه ساعات در خصوصبه علمی تغذیه اصول
ها با گوساله(. 6است ) پذیرامکان محیط بهداشت رعایت

 یسازیقشوند و فقط عایمحدود متولد م یبدن یانرژ یرذخا
(. 85شود )یم ینبدن تام یپوشش مو و چرب یلهوسمتوسط به

 یهادر گوساله ی)استارتر( مصرف ینآغاز یرةج یهایژگیو
ارتباط  ینو پروتئ یمانند چرب یو اقالم مواد مغذ یرخوارش
موفق دارد. از  یرگیریبا رشد مناسب شکمبه و از ش یادیز

رشد شکمبه  شود،یکه مصرف خوراک خشک آغاز میهنگام
 یشپ ینآغاز یرةآغاز خواهد شد و فراهم بودن و مصرف ج یزن

و  یدارد. چرب یخاص یتاهم یلدل ینهمبه یرگیریاز ش
 ینآغاز یرةموجود در ج یمغذ یهایبترک یناز مهمتر ینپروتئ

مصرف خوراک و  یشمنظور افزابه یرخوارش یهاگوساله

(. 5،92)باشند می یرگیریاز ش پیشتوسعه شکمبه در دوره 
ممکن است از  یرخوارش یهاگوساله یمصرف یرةدر ج یچرب

 یبه طورکلوارد شود.  یرش یگزینجا یاو  ینآغاز یرةراه ج
 یکه غلظت چرب ینیآغاز یهایرهمشخص شده است که ج

 یهادر گوساله یشتراحتمال دارد سبب رشد ب دارند یینیپا
محصوالت  (.95،92) نشود یرگیریاز ش یشپ دوره در یرخوارش

 یبرا ینو پروتئ یاز منابع انرژ یکیکتان )بذر و کنجاله( 
 یبشوند. روغن بذر کتان از ترکینشخوارکنندگان محسوب م

طور شده که به یلتشک یدیچرب مرغوب و مف یهایداس
چرب اشباع شده  یدهایدرصد از آن را اس 1متوسط فقط 

دوگانه  پیوند یک یچرب دارا یدهایدهند. اسیم یلتشک
درصد و  92به  نزدیکچرب کونژوگه  یدهایموسوم به اس

درصد  69تا  یعیطور طبهچرب با چند باند دوگانه ب یدهایاس
 (. 2دهند )یم یلموجود در دانه کتان را تشک یاز چرب
 مقادیرداشتن  دلیلفرد دانه کتان به منحصر به هایویژگی
در  یروغن هایهدان سایرآن را از  اسید آلفالینولنیک باالی

 یاهیگ کرده است. کتان یزمتما یواناتانسان و ح یهصنعت تغذ
 89-98درصـد روغـن و  28-25کـه دانـه آن  یاست روغنـ
 نالوه بر استخراج روغن، کنجاله آدارد. ع یندرصد پروتئ

دام  ییغـذا یـرهدر ج ینیمنبع پروتئ یکعنوان توانـد بـهیمـ

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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ارزان و قابل  یارکتان منبع بس. اگر چه دانه شوداسـتفاده 
درصد اسیدهای  58است، بیش از  9 -امگا یبرا یدسترس

  ولیشود، یم یلچرب آن از اسید چرب آلفا لینولنیک تشک
، در سطوح باال قابل ایتغذیه ضد ترکیباتوجود  دلیلبه

 ینسب ( ارزش98(. اسپوالر و همکاران )88) یستاستفاده ن
 مورد خوراک یلتبد یبضر و رشد یشدر افزا را کتان کنجاله
 کنجاله یدرصد 98 مصرف قرار داده و اعالم کردند مطالعه

 یمنف اثرات بدون یپروار یهاگوساله ییغذا یمرژ در کتان
باشند  است. دانه کتان حاوی مقادیر زیادی روغن می یهتغذ در

 9-چرب  امگا یدهایو در نتیجه عالوه بر افزایش میزان اس
. می شود یزافزایش انرژی قابل متابولیسم جیره نجیره، باعث 

افزایش تراکم انرژی منجر به کاهش مصرف خوراک بدون 
شود. از  تاثیر منفی بر افزایش وزن و بهبود راندمان خوراک می

ها بستگی به ترکیب اسید  آنجایی که راندمان استفاده از چربی
تری اشباع دارای بازده باالچرب دارد و اسیدهای چرب غیر
باشند، بنابراین با جایگزین  نسبت به اسیدهای چرب اشباع می

کردن این منابع سرشار از اسیدهای چرب غیراشباع با 
(. 98توان به عملکرد بهتری دست یافت ) ها می کربوهیدرات

است. در  گلوتنینو  گلوبولیناز نوع  بیشتردانه کتان  پروتئین
آن کم است. با  لیزینو  میتونین آمینه اسیدهایغلظت  نتیجه

تواند می پروتئیندرصد  95حدود  حاویحال کنجاله کتان  این
نشخوارکنندگان مصرف شود  یهبا ارزش در تغذ یعنوان منبعبه
چرب موجود در روغن دانه کتان  یدمقدار اس یشترین(. ب96)

گزارش شده  ین(. همچن8است ) ینولنیکل یدمربوط به اس

 یدو اس ینولئیکچرب ل اسیدبا  یرش یگزینجا یناست که تام
وزن روزانه را باال برده و  یشافزا یانگینم ینولنیکچرب ل

 بهبود  یها را تا سن چهار ماهگدر گوساله یهعملکرد تغذ
منظور پژوهش به ایننکات،  اینبا توجه به .(99) دهدمی

استفاده از سطوح مختلف دانه کتان بر عملکرد،  تاثیر بررسی
 هایگوساله خونی هایو فراسنجه مغذیواد هضم م قابلیت

 . انجام شد شیرخوار
 

 هامواد و روش
آزمایش حاضر در شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش     

وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در واحد 
انجام شد. پرورش گاو شیری واقع در انبارالوم استان گلستان 

راس گوساله نر نژاد هلشتاین  95انجام این آزمایش از  برای
کیلوگرم و  29±5/2شیرخوار تازه متولد شده که وزن اولیه آنها 

سن آنها نیز یک هفتگی بود، استفاده شد. این آزمایش در 
تصادفی با سه تیمار و پنج تکرار انجام شد.  قالب طرح کامالً
 یمارت -8، شاهد بدون دانه کتان یمارت -9تیمارها شامل: 

درصد دانه  98 یحاو یمارت -9، درصد دانه کتان 5 یحاو
ها قرار صورت پلت در اختیار گوسالهها بهبودند. جیرهکتان 

تنظیم شد. در جدول شماره  UFFDAافزار گرفت و توسط نرم
درصد مواد خوراکی و مقدار مواد مغذی جیره تیمارهای  9

 مختلف به تفکیک آمده است.

 
 تیمارها مغذیمواد  ترکیبو  آزمایشی هایجیره -9 جدول

Table 1. Rations and nutrient composition in treatments 

، گرم میلی 98888المللی، منیزیم واحد بین E 9888المللی، ویتامینواحد بین B3858888واحد بین المللی، ویتامین  A9888888*مکمل ویتامین و معدنی شامل ویتامین
 98888، فسفر گرم میلی 988، کبالت گرم میلی 9888، آهن گرم میلی 988، کلسیم گرم میلی 988، سلنیوم گرم میلی 988، مس گرم میلی 98888، رویگرم میلی 98888منگنز
 باشد.در هر کیلوگرم می گرم میلی 988، آنتی اکسیدانگرم میلی 9588، موننسین گرم میلی

 
 

 اقالم خوراکی
 تیمارهای آزمایشی )درصد در ماده خشک(

 درصد کتان 98 درصد کتان 5 شاهد
 22 5/58 59 ذرت

 8/98 8/98 8/98 جو 
 87 5/82 99 کنجاله سویا

 98 5 8 دانه کتان
 7/8 7/8 7/8 *مکمل ویتامینه
 7/8 7/8 7/8 *مکمل معدنی
 9/9 9/9 9/9 کربنات کلسیم

 8/8 8/8 8/8 دی کلسیم فسفات
 8/8 8/8 8/8 نمک

 5/8 5/8 5/8 روغن کلزا
 7/8 7/8 7/8 پلت بایندر

 یمیاییش یبترک مواد مغذی و
 98/9 98/9 86/9 انرژی قابل متابولیسم )مگاکالری/ کیلوگرم(

 68/92 18/92 98/91 پروتئین خام )درصد(
 97/98 67/98 97/99 )درصد( یخنث یندهنامحلول در شو الیاف

 65/2 82/5 28/5 )درصد( یدیاس یندهنامحلول در شو لیافا
 56/9 78/9 76/9 خام )درصد( الیاف

 56/8 52/8 51/8 کلسیم )درصد(
 28/8 25/8 22/8 فسفر )درصد(
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ها بالفاصله پس از تولد از مادر جدا شده و وارد گوساله
ها پس از جدا شدن له. گوساشدندها محوطه نگهداری گوساله

ها با کشی، بند ناف گوساله. بعد از وزنشدندکشی از مادر وزن
عفونی شد. بعد از این اقدام، ز تنتورید کامالً ضداستفاده ا

دارای بستری از و با کف بتنی  ها به جایگاه انفرادیگوساله
. شدندکلش که قبالً شعله افکنی و ضدعفونی شده منتقل 

لیتر آغوز  8ها در مدت یک ساعت پس از تولد، با گوساله
تر لی 8ساعت پس از تولد با  7، سپس در فاصله شدندتغذیه 

روزگی با آغوز و  9و در ادامه، تا سن  شدنددیگر آغوز تغذیه 
ها در طول زمان شیر خوارگی، . گوسالهندشیر انتقالی تغذیه شد

درصد وزن بدن تغذیه  98میزان وعده شیر کامل به 8روزانه با 
ها در شرایط یکسان مدیریتی و . پس از تولد تمام گوسالهندشد

صورت پلت به اضافه ه ب راک استارترو خو های قرار گرفتتغذیه
میزان  و ها تغذیه شداز روز سوم آزمایش به گوساله یونجه

خوراک  2هر روز صبح ساعت  .مصرف روزانه آنها ثبت شد
همچنین در  پس از توزین در اختیار گوساله ها قرار گرفت.

ها قرار طی آزمایش آب تمیز به صورت آزاد در اختیار گوساله
سوزی گوساله ها بعد از دو هفتگی انجام شد. سن شاخ داشت. 

نی است که مقدار مصرف ها زماو برنامه از شیرگیری گوساله
به مدت سه روز متوالی باشد که  کیلوگرم 6/8-1/8کنسانتره 

  .(1) بودروز  68تا  78ها  بین سن گوساله
 گیری عملکرد رشداندازه

 جهت بررسی تاثیر تیمارهای آزمایشی بر عملکرد     
مصرف غذای روزانه از طریق مقدار خوراک داده  ،هاگوساله

 ساعت در طول 82شده منهای مقدار خوراک باقیمانده هر 
ها در طول مدت آزمایش در گوساله آزمایش محاسبه شد.

ها در ابتدا و انتهای های انفرادی نگهداری شد. گوسالهباکس
کشی شدند و مقدار افزایش وزن طول دوره و میزان ه وزندور

  افزایش وزن روزانه اندازه گیری شد.
 های خونیگیری فراسنجهاندازه

های خونی گیری فراسنجهگیری از خون جهت اندازهنمونه    
سی از ورید گردن و سی 98آزمایش  به میزان هفته آخر در 

گرفته شده و در فالسک بدون استفاده از ماده ضد انعقاد 
ها در دور حاوی یخ به سرعت به آزمایشگاه ارسال شد. لوله

9888  ×g دقیقه برای جداسازی سرم، سانتریفیوژ  98مدت به
، تری گلیسرید، گلوکزو  لبومینآ م،تا تئینوپر یردمقاشد. 

 ریاـتج یاـکیته ای خون توسطاوره نیتروژنکلسترول، 
 یرــگیازهدـنا رزـاالیـنآوـتاز ا دهاــستفا اـبپارس آزمون 

  د.ــش
 گیری قابلیت هضم ظاهری مواد مغذیاندازه

گیری قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی از مارکر برای اندازه    
 9( Asid Insloble Ash) داخلی خاکستر نامحلول در اسید

گرم  988روزانه  یشآزما یانیروز پا 5 یاستفاده شد. در ط
و درب  یآورجمع یپرس یکیپالست یلونمدفوع گوساله در نا

گراد انتقال داده شد. یدرجه سانت -88آن را بسته و در برودت 
شده  یآورجمع یهانمونه یش،آزما یانیروز پا 5در طول مدت 

 یمیاییش یهتجز براینمونه  یکاز هر گوساله را مخلوط و 
هضم مواد  یتتقال داده شد. قابلان یزرمدفوع مجددأ به فر

خام  یچرب خام، ینپروتئ ی،شامل ماده خشک، ماده آل یمغذ

نامحلول در  الیافو  یخنث یندهنامحلول در شو الیاف(، 2)
( با استفاده از مارکر خاکستر نامحلول در 98) یدیاس یندهشو
  .(99) محاسبه شد (AIA)ید اس

 ها طرح آزمایش تجزیه آماری داده
با سه  تصادفی  الدست آمده در قالب طرح کام های بهداده

SAS  (8889 ) افزاراز نرم تکرار با استفاده تیمار و پنج
قابلیت های مربوط به دادهتجزیه آماری شد.  9/1ویرایش 
میانگین افزایش وزن روزانه، خوراک ، هاعملکرد دامهضم و 

و  مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی و وزن نهایی
تجزیه و ( GLM رویه )با استفاده ازهای خونی فراسنجه

 از طریق آزمون دانکن تیمارها میانگین . همچنینتحلیل شدند
مقایسه شدند. مدل استفاده شده  درصد 5در سطح معنی داری 

 :باشدبرای این طرح به شرح زیر می
 yij = μ +Ti+ εij 

Yij : مقدار مشاهدهi ام در تکرارjام 
μ :میانگین اثر 

Ti : اثر تیمارiام 
εij : اثر خطای آزمایشی مربوط به تیمارi ام در تکرارjام 
 

 نتایج و بحث
استفاده از سطوح مختلف دانه کتان بر عملکرد  تاثیر

 شیرخوار هایگوساله
 8ها در جدول شماره عملکرد گوسالهاطالعات مربوط به     

داری بر وزن سطوح مختلف دانه کتان اثر معنیآمده است. 
ا نتایج بنداشت. مطابق انتهای دوره و افزایش وزن روزانه 

( گزارش کردند که استفاده از 92حاضر، کارچر و همکاران )
چرب عنوان منبع اسیدهای روغن دانه کتان و روغن ماهی به

 هاتاثیری بر وزن بدن و افزایش وزن روزانه گوساله 9-امگا
های نداشت. همچنین در مطالعه آنها گزارش شد که گوساله

تغذیه شده با روغن کتان در مقایسه با گروه شاهد گرایش به 
دار هر چند که این اختالف معنی، افزایش وزن بیشتری داشتند

 ییوزن روزانه و وزن نها یشافزا اعالم کرد (99) غفارینبود. 
 کتان  یحاو یمارهایت یرتحت تاث یرخوارش هایگوساله

 یردرباره تاث یدر گزارش همچنینقرار نگرفت. شده  یآورعمل
اعالم  ینهلشتا یرخوارش هایروغن کتان بر عملکرد گوساله

ها گوساله ییوزن نها اولیه،در وزن  داریمعنیکردند تفاوت 
سطوح مختلف کتان بر مقدار ماده خشک ( 98) مشاهده نشد

 یلیگرا یجکه موافق با نتا نداشت داری معنی تاثیر نیز مصرفی
رابطه، در  همیندر . ( بود99) غفاری( و 82) رمضانی( و 98)

ها به عنوان شیرگوسالهبه  نارگیلبا افزودن روغن  ایمطالعه
متوسط، مصرف خوراک  یزنجیرهچرب با  اسیدهایمنبع 

 ایجادرا  داریمعنی تغییرشاهد  تیماربا  مقایسهها در گوساله
 یعدد به لحاظ نارگیلحال، مصرف روغن  اینرد با نک

کارچر  نتایج اینبا مطابق . (89) داد افزایشمصرف خوراک را 
گزارش کردند که افزودن روغن کتان به  نیز( 92و همکاران )

 داریمعنی تاثیر هلشتاین شیرخوار هایخوراک استارتر گوساله
 یدر گزارش ینهمچن ها نداشت.بر مصرف خوراک گوساله

 ین و روغن ماهروغن کتا یحاو یهایرهاستفاده از ج یرتاث
  تاثیرقرار گرفت و گزارش شد که روغن کتان  بررسیمورد 

 
1- Asid Insloble Ash 
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 68................ ................................... های شیرخوارگوساله های خونیمواد مغذی و فراسنجه تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه کتان بر عملکرد، قابلیت هضم

 .(99نداشت ) مصرفیماده خشک  میزانبر  داریمعنی
 آزمایشی تیمارهای تاثیرخوراک تحت  تبدیل ضریب همچنین

( 86) رمضانی( و 98) گرایلی هاییافتهقرار نگرفت که با 
 هایروغن تغذیهبا  نیز( 95و همکاران ) هیل. موافقت داشت

بر رشد و بازده مصرف خوراک  داریمعنی تاثیر گیاهیبا منشا 
 آزمایشات برخیحال در  اینبا  ،ها مشاهده نکردندگوساله
ها نرخ رشد و بهبود بازده مصرف خوراک در گوساله افزایش

 حاویکتان  مانند دانه روغنی هایدانه (.99گزارش شده است )

هستند  دوکوزاهگزاانوئیکو  ایکوزاپنتاانوئیکچرب  اسیدهای
هستند. مشخص  لینولنیک اسیدکه هر دوآنها از مشتقات فعال 

در رشد  مهمینقش  اکسیژنه هایمتابولیت اینشده است که 
آنها  عصبی سیستمصوصا تکامل نوزاد خ حیواناتو توسعه 

چرب  اسیدهایحال ممکن است این(. با 97د )ندار
دوره از  این طیدر  دوکوزاهگزاانوئیکو  ایکوزاپنتاانوئیک

بر بازده مصرف خوراک داشته  کمتری تاثیرها گوساله حیات
 .(92د )نباش

 دام تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه کتان بر عملکرد -8جدول 
Table 2. Effect of different levels of Flax seed on animal performance 

 تیمارهای آزمایشی 

 عیارم اشتباه درصد کتان 98 درصد کتان 5 شاهد صفت
 داریمعنیسطح  میانگین

 8711/8 78/9 86/25 19/28 26/22 وزن ابتدای دوره )کیلوگرم(
 9291/8 75/5 99/27 1/69 2/28 وزن انتهای دوره )کیلوگرم(

 9852/8 86/8 71/8 58/8 72/8 افزایش وزن روزانه )گرم(
 9692/8 51/955 1/9888 8/697 9/9888 مصرف ماده خشک روزانه )گرم(      

 2529/8 99/8 29/9 28/9 51/9 ضریب تبدیل خوراک             

 
تاثیر استفاده از سطوح دانه کتان بر قابلیت هضم مواد 

 های شیرخوارمغذی گوساله
استفاده از سطوح مختلف دانه کتان بر تأثیر  9ل در جدو

تیمارهای مختلف نشان داده شده  درقابلیت هضم مواد مغذی 
سطوح مختلف دانه کتان بر اساس نتایج بدست آمده . است

. (=8212/8p)سبب افزایش قابلیت هضم ماده خشک شد 
مربوط به  یبهضم ماده خشک به ترت یتقابل یشترینب
درصد دانه کتان بود.  5درصد و  98سطوح  یحاو  یمارهایت

 یهضم ماده خشک و مواد مغذ یتبر قابل یعوامل مختلف
 یوه، به شتوان یعوامل م ینا ینتر . از مهمباشند یم یرگذارتأث

خوراک، اندازه ذرات خوراک،  یمیاییش یبمصرف خوراک، ترک
 (.9)اشاره کرد  ییغذا یرهخوراک و نوع ج یفراور

  یندرصد لعاب در ب 98تا  9کتان از لحاظ دارا بودن 
 یو برا باشد یفرد م منحصربه یروغن یهادانه یهاکنجاله
 یتبرخوردار است. مقبول یادیز یتکنندگان از مقبولنشخوار

جذب آب  یتمربوط به قابل یتا حدود یدکنجاله کتان شا
را در شکمبه  یا حجم توده یجهتوسط لعاب آن باشد که در نت

در  یشتریزمان ب توده مواد مدت  شود یداده و باعث م افزایش
جهت هضم  یفرصت بهتر یجهمانده و در نت  یشکمبه باق

هضم ماده  یتقابل یشآمده و باعث افزا دست  به یکروبیم
 .خشک گردد

و  (88)و همکاران  مرادی هاییافتهموافق  یقتحق ینا یجنتا 
کتان  یحاو یمارهایگزارش کردند که ت آنها بود. (99) غفاری
هضم ماده خشک  قابلیتبر  داریمعنی تاثیرشده  آوریعمل

افزودن  یبررس یکدر  .(99) داشتتند شیرخوار هایدر گوساله
 افزایشموجب  ایمنابع نشاسته جایبه  روغنی هایدانه

 یشد و در عملکرد رشد تفاوت گاوها در مصرف ماده خشک
 یحاصل از بررس یجنتا ینهمچن(. 87)نشد  یدهد یمارهات یانم

خام  پروتئینهضم  یتقابلبر دانه کتان اثرات سطوح مختلف 
 یمارهایدر تدانه کتان نشان داد که استفاده از سطوح مختلف 

 شتدا خام پروتئینهضم  یتبر قابل یداریمعن یرتأث یشیآزما
(8876/8p=) یلیو گرا (89و همکاران ) ناصریان نتایجه با ک 

 میزان کمترینو  بیشترینداشت. ( مطابقت 99) غفاری( و 98)
 5 یحاو یمارهایدر ت ترتیبخام به پروتئینهضم  قابلیت

 یتدرصد دانه کتان بود که احتماال کاهش قابل 98درصد و 
درصد به خاطر وجود مواد ضد  98خام در سطح  ینهضم پروتئ

 ایضدتغذیهوجود مواد  دلیلباشد. به میدانه کتان  ایتغذیه
شود از دانه کتان در سطوح باال می توصیهدر دانه کتان 

اثرات سطوح  یحاصل از بررس یجنتا همچنین. فاده نشوداست
نامحلول  الیافهضم  یتقابل یزانمختلف دانه کتان بر مقدار م

دار بودن اختالف  ینشان دهنده عدم معن یدیاس یندهدر شو
نامحلول در  یافهضم ال یتقابل یجاست. نتا یمارهات ینب

 یمارت ینب داریمعنیاز وجود اختالف  حاکی خنثی شوینده
سطوح مختلف کتان است  یحاو یمارهایو تشاهد 

(8821/8p= که موافق نظر )گزارش آنها بود.  (98) گرایلی
 یتقابل یشکردند که استفاده از روغن دانه کتان باعث افزا

مقدار  کمترینشد.  یخنث یندهنامحلول در شو یافهضم ال
 یندهنامحلول در شو یافو ال یخنث یندهنامحلول در شو یافال

درصد دانه کتان است که  98 یحاو یمارمربوط به ت یدیاس
در دانه کتان  غیراشباعچرب  اسیدهای مقادیرباالتر بودن 

 الیافهضم  قابلیتکاهش  برای محکمی دلیلتواند می
استنباط کرد  ینگونهتوان امیباشد و  خنثی شویندهنامحلول در 

 یتفعال یراشباع،چرب غ یدهایاس یزانباال بودن م یلبه دل
هضم  یتقرار گرفته و قابل یرشکمبه تحت تاث یبرولیتکیف
کرده است.  یدادر اثر افزودن دانه کتان کاهش پ یسلول یوارهد

( گزارش کردند که افزودن 82شرودر و همکاران ) حال  ینبا ا
  داریمعنی تاثیر مختلف هایآوریدانه کتان با عمل

 و خنثی شویندهنامحلول در  الیافهضم  یتدرصد( بر قابل 98)
ندارد. روغن موجود در دانه  اسیدی شویندهنامحلول در  الیاف

دار بوده و در عملکرد شکمبه دخالت کتان بصورت پوشش
 قابلیتبر  منفی تاثیررود میانتظار  بنابرایننخواهد داشت، 

اوقات سبب بهبود  برخیدر  حتینداشته و  مغذیهضم مواد 
 .شودآن 
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 چربیهضم  قابلیتبر  داریمعنی تاثیرسطوح مختلف کتان  
آنها  ( بود.98) گرایلی یجکه مطابق نتا نداشت آلیخام و ماده 

روغن  حاوی تیمارهایخام   چربی قابلیتبر  داریمعنی تاثیر
( 99) غفاریمشاهده نکردند.  یرخوارش هایکتان در گوساله

 هایدر گوسالهگزارش کرد که استفاده از کتان اکسترود 
طور همانخام شد.  چربیهضم  قابلیتباعث بهبود  شیرخوار

 قابلیتمقدار  بیشترین ،دهدمینشان  9که جدول شماره 
  درصد دانه کتان بود. 5ضم چربی خام مربوط به تیمار حاوی ه

 
 تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه کتان بر قابلیت هضم مواد مغذی -9 جدول

Table 3. Effect of different levels of Flax seed on nutrient digestibility
 

 آزمایشی تیمارهای 
 عیارم اشتباه درصد کتان 98 درصد کتان 5 شاهد هضم )درصد( قابلیت

 داریمعنیسطح  *میانگین

 b82/18 ab 89/19 a8/12 82/8 8212/8 ماده خشک
 9599/8 25/2 86/78 68/62 11/75 آلیماده 

 b89/59 a79/69 b27/21 69/9 8876/8 خام پروتئین
 8116/8 2/5 21/79 82/61 99/29 اسیدی الیاف نامحلول در شوینده

 b28/79 a92/28 b28/56 62/2 8821/8 الیاف نامحلول در شوینده خنثی
 9987/8 92/9 21/65 71/26 11/29 خام چربی

 (.p<85/8باشد ) دار می معنیدهنده اختالف  حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان

 
 تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه کتان بر 

 های خونیفراسنجه

های نتایج تاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه 2در جدول      
  های شیرخوار آمده است.های خونی گوسالهفراسنجهکتان بر 

 تغذیه هایحاصله مقدار گلوکز خون گوساله نتایجبر اساس 
 یهتغذ ینسبت به گوساله ها ینکهبا ا کتان حاوی جیرهشده با 

نبود دار یمعن یشافزا یناما ا یافت یششاهد افزا یرهشده با ج
داشت.  ( مطابقت86) رمضانی( و 98) گرایلی نتایجبا که با 

اعالم کرد  شیرخوار هایگوساله روی تحقیقی( در 98) یلیگرا
گلوکز  روی داریمعنی تاثیرکه استفاده از روغن دانه کتان 

گزارش شد که استفاده از  ینها نداشت. همچنخون گوساله
 هایگوسالهگلوگز خون  یزانشده بر م یکتان عمل آور

مطالعات نشان داده . (86) نداشت داریمعنی تاثیر یرخوارش
بیوهیدروژنه شده و با است که اسیدهای چرب در شکمبه 

تغییر الگوی تخمیر شکمبه، موجب افزایش پروپیونات نسبت 
(. پروپیونات پیش ماده اصلی برای 7)شود به استات می

فعالیت گلوکونئوژنزی در کبد بوده و موجب ساخت گلوکز 
 شود. همچنین گلیسرول حاصل از هیدرولیز چربی در می
شود که از طریق میهای روغنی به پروپیونات تبدیل دانه

(. 98) می شودفرآیند گلوکونئوژنز باعث افزایش گلوکز سرم 
از گاو است و  بیشترمعموال غلظت گلوکز پالسما در گوساله 

شکمبه فعال  اینکه دلیلهب شیرخوارغلظت آن در گوساله 
غلظت گلوکز  افزایشباشد. لذا می ها ایندارند مشابه تک معده

کند که گوساله میپس از تولد ثابت  اولیه روزهایپالسما در 
همچنین (. 98)کند می تامین شیرخود را از  نیازمورد  انرژی

 تیمارهای حاوی دانه کتان بر میزان کلسترول، 
 نیز  پایین  هایلیپوپروتئینباال و  چگالیبا  هایلیپوپروتئین

پژوهش حاضر  یجنتا ییدنبود. در تا داریمعنی تاثیر دارای
 هایکلسترول خون گوساله رویروغن کتان بر گزارش شد 

 تحقیقی طی همچنین(. 98) نداشت داریمعنی تاثیر شیرخوار
مقدار  روی داریمعنی تاثیرگزارش شد که کتان اکسترود 

 مقدار (. 86) نداشت شیرخوار هایکلسترول خون گوساله
 

آزمایشی قرار نگرفت گلیسیرید نیز تحت تاثیر تیمارهای تری
( مطابقت 86) رمضانی( و 99) غفاری که با نتایج پیشین

 هایگوساله رویشده  فرآوریکتان  تاثیر بررسیداشت. در 
شده  یاعالم کردند که استفاده از دانه کتان فرآور یرخوارش
اختالف . (99) نداشتخون  یسیریدگل یتر یزانبر م یریتاث

( ممکن است 9) نتایج آنیلشده در این تحقیق با مشاهده 
تبط با نوع گونه مرتبط با اختالف در فرآیندهای لیپوژنز مر

مورد  اشباعغیرچرب  های اسید( یا اختالف در نوع مکمل91)
 یاز اجزا که چرب اسیدهایاز  برخی گاهی .استفاده باشد

بسته به نوع اسید چرب، نوع  هستند ها یدهنده چربیلتشک
 تولیدجیره، سن حیوان، مرحله تولید، اجزای مکمل و ...، 

 میزانداده که متعاقب آن  یا کاهش افزایشدر بدن را  یچرب
سطوح . یابدمییا کاهش  یشافزا نیزخون  یسیریدگل تری

نداشت.  پروتئین تامغلظت  بر معنی تاثیر مختلف دانه کتان
اینکه مقدار آلبومین خون در تیمارهای همچنین با وجود 

دارای سطوح مختلف کتان نسبت به تیمار شاهد بیشتر بود 
 گرایلی هایگزارش موافق، که دار نبودولی این تفاوت معنی

 کاهش میزان آلبومین خون احتماالًبود. ( 86) یو رمضان ( 98)
باشد. می خون آلبومینبه  گلوبولیننسبت  افزایش دلیلبه

های خون و کاهش نسبت آلبومین به افزایش سطوح گلوبولین
(. 81نده بهبود در سیستم ایمنی است )دهگلوبولین نشان

داری بر غلظت نیتروژن سطوح مختلف دانه کتان  تاثیر معنی
ای افزایش میزان نیتروژن اوره. (=8826/8p)ای داشت اوره

 چشمگیری در تیمارهای حاوی سطوح مختلف دانه کتان
( بود. 98د داشت که مخالف نتایج گرایلی )نسبت به تیمار شاه

ای خون، نشان دهنده اکسیداسیون و افزایش نیتروژن اوره
باشد و زمانی که خوراک حاوی دآمیناسیون بیش از نیاز می

شود، این حالت مشاهده پروتئین باال توسط دام مصرف می
نیز  تحت تاثیر  شود. مقدار لیپوپروتئین با چگالی بسیار کممی

داری بین تیمارها مشاهده تیمارها قرار نگرفت و اختالف معنی
 .نشد
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 های خونیتاثیر استفاده از سطوح مختلف دانه کتان بر فراسنجه -2جدول 
on blood parameters Table 4. Effect different levels of Flax seed 

 

 های خونیفراسنجه
 تیمارهای آزمایشی

عیار م اشتباه درصد کتان 98 درصد کتان 5 شاهد
 میانگین

 سطح 
 داریمعنی

 لیتر(دسی /گرم میلیکلسترول )
2/998 999 7/982 88/99 1259/8 

 لیتر(دسی /گرم میلیتری گلیسیرید )
2/21 2/21 7/59 89/99 1627/8 

 لیتر(دسی /گرم میلیگلوکز )
8/988 2/989 2/987 21/7 7129/8 

 8878/8 81/8 22/7 92/6 22/7 لیتر(دسی پروتئین تام )گرم/
 8656/8 816/8 22/9 27/9 6/9 دسی لیتر( آلبومین )گرم/

 b6/7 a72/99 a7/99 89/9 8826/8 لیتر(دسی /گرم میلیای )اوره تروژننی

1LDL (دسی /گرم میلی)لیتر 
7/82 7/81 7/98 8/2 1988/8 

2HDL (دسی /گرم میلی)لیتر 
8/69 2/62 72 82/2 9595/8 

 3VLDL(دسی /گرم میلی)لیتر 
2/1 99 2/2 79/9 2159/8 

 (.p<85/8باشد ) دار می دهنده اختالف معنی حروف غیرمشابه در هر ردیف نشان
 با چگالی پایینلیپو پروتئین  -9
 لیپو پروتئین با چگالی باال -8
 لیپو پروتئین با چگالی خیلی پایین -9

 
 گیرینتیجه

نتایج آزمایش حاضر نشان داد که استفاده از سطوح      
کتان نتوانست بر عملکرد و مقدار مصرف ماده دانه مختلف 

با توجه به بهبود داری داشته باشد، اما خشک تاثیر معنی

 هایگوساله جیرهشود در می پیشنهاد مغذیهضم مواد  قابلیت
و  انرژیدرصد به عنوان منبع  5از کتان در سطح   شیرخوار
 استفاده شود. پروتئین
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Abstract 
    In this experiment, we used 15 newborn Holstein male calves that their initial weight was 41 
± 4.5 kg and their age was one week. The experiment was conducted in a completely 
randomized design with three treatments and five replications. Treatments included: 1- control 
treatment without flaxseed, 2- treatment containing 5% flaxseed and 3- treatment 
containing10% flaxseed. Flaxseed replaced corn and soybean meal in the starter diet. The whole 
experiment period was 60 days. The rations were given as pellets to the calves. To measure 
nutrient digestibility, fecal and feed intake of calves were sampled for 5 days at the end of the 
experiment and then the digestibility of the samples was done using an internal marker (acid 
insoluble ash) in the laboratory. Blood samples were taken to measure blood parameters at the 
end of the experiment period. Different levels of flaxseed had no significant effect on 
performance parameters such as final weight, daily weight gain, daily dry matter intake and feed 
conversion ratio. Addition of calf seed to starter calves had a significant effect on digestibility of 
dry matter (p=0.0498), crude protein (p=0.0067), and insoluble fiber in neutral detergent 
(p=0.0249). Treatments containing 10% and 5% levels had the highest dry matter digestibility, 
respectively. The highest digestibility of crude protein and digestibility of insoluble fiber in 
neutral detergent were related to 5% flaxseed treatment. Experimental treatments with different 
levels of flaxseed had a significant effect on blood urea nitrogen content (p=0.0047), so that the 
highest urea nitrogen content was obtained for treatments containing 5% and 10% flaxseed, 
respectively. Due to the fact that treatments on the amount of dry matter, daily weight gain, final 
weight of calves were not significant and also due to improved digestibility of nutrients in 
treatments with 5% flaxseed, it is recommended to use 5% of flaxseed as a source of energy and 
protein in the diet of dairy calves.  
 
 
Keywords: Flaxseed, Performance, Nutrient Digestibility, Pre-weaning Calf 
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