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 يها بره در یخون يهافراسنجه و الشه اتیخصوص عملکرد، ،يریپذ هیتجز بر کتان دانه روغن مختلف سطوح مصرف ریتأث یبررس منظور به قیتحق نیا  
 رأس 3 بـا  و یلونینـا  سهیک روش از استفاده با یشیآزما يهارهیج NDFو خام پروتئین خشک، ماده ياشکمبه يریپذ هیتجز اول، شیآزما در. شد انجام يپروار

 ،8 ،4 صـفر،  يها زمان شامل شیآزما نیا در يگذار شکمبه يهازمان. شد يریگهانداز ينگهدار حد در شده هیتغذ زل نژاد ياشکمبه يستوالیف يدارا گوسفند
 مشـاهده  شیآزما نیا در مارهایت نیب خام ینماده خشک و پروتئ یريپذ یهتجز  در يداریمعن تفاوت که داد نشان جینتا .بود ساعت 96 و 72 ،48 ،36 ،24 ،16

 الشه اتیخصوص عملکرد، بر کتان روغن مختلف سطوح اثرات یبررس براي) یماهگ پنج حدود سن و لوگرمیک 27±2 وزن( نر بره رأس 16 دوم، شیآزما در. نشد
 نظر از هارهیج. شدند پروار روز 90 مدت به) کتان روغن درصد 5/4 و 3 ،5/1 صفر، حاوي( یشیآزما رهیج 4 با یتصادف کامالً طرح قالب در ،یخون يهافراسنجه و

 5/4 يحـاو  رهیشده با ج هیتغذ يهابره نیبر ا  عالوه ،داشت یمصرف خوراكبر  يداریاثر معن یشیآزما يهارهیج. بودند مشابه سمیمتابول قابل نیپروتئ و انرژي
 اخـتالف  جـاد یا باعـث  کتـان  وغنر يحاو رهیج نیهمچن .دادند نشانکامالً مخلوط  رهیج يمغذ وادهضم م تیرا بر قابل یمنف ریتأث نیشتریدرصد روغن کتان ب

 چـرب  يهادیاسـ  نسـبت  و کیننولیل دیاس ،کینولئیل دیاس سهم شیافزا سبب کتان روغنشاهد شد.  مارینسبت به ت هاهبر الشه اتیخصوص از یبرخ در داریمعن
 يهافراسنجه بر يداریمعن ریتأثروغن کتان  نیهمچن. شد يپروار يها بره الشه در ياچهیماه داخل یچرب اشباع چرب يهادیاس به دوگانه وندیپ چند با راشباعیغ

ـ ال يریپذ هیتجز نیانگیم ، کتان روغن سطح شیافزا با که داد نشان قیتحق نیا از حاصل یکل جهینت .داشت يپروار يها دام یخون  ندهیشـو  در نـامحلول  افی
  .شد حاصل بهبود الشه یفیک صفات در یول داشت یکاهش روند يمغذ مواد يظاهر هضم تیقابل و خوراك، مصرف ،یخنث

  
  .یخون يهافراسنجه ،کتان روغن ،الشه اتیخصوص، کیننولیل دیاس: يدیکل يهاواژه

  
  1مقدمه
 گـردد یم باز شیپ هاقرن به یروغن يهادانه از استفاده خچهیتار

 و ییغـذا  ،یـی دارو يازهـا ین از یبخشـ  آنهـا  از يریگبهره با بشر که
 ،یکشـ روغـن  عیصنا گسترش از پس. نمودیم نیتأم را خود ییگرما

 در موجود نیپروتئ از استفاده و يریگ روغن منظور به هادانه از استفاده
        از یروغنــ يهــادانــه امــروزه. شــد مطــرح وانیــح و انســان يغــذا

 حاصل جینتا. شودیم محسوب ایدن يکشاورز کیاستراتژ يهافرآورده
 کـل  از درصد21 که دهدیم    نشان رانیا هیتغذ تویانست مطالعات از
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 شودیم نیتأم روغن مصرف قیطر از کشورمان مردم یمصرف يانرژ
)44( .  

 دیاسـ  درصـد  50 بـا یتقر يحـاو  کتـان  از شـده  اسـتخراج  روغن
ـ  در. باشـد یم 3چرب امگا  يدهای) از خانواده اس18:3( کینولنیل  نیب

چـرب   يدهایاس یو روغن کتان منبع غن یماه روغن ،یخوراک منابع
 مصرف از یبعض یدسترس عدم به توجه با و شوندیم محسوب 3امگا 

ـ مصرف ا يبرا يگرید منابع ،یماهکنندگان به  چـرب   يدهایاسـ  نی
 به کتان روغن ای واز علوفه سبز  هادام چنانچه. گردد استفاده تواندیم

ـ نولنیل آلفـا  دیاسـ  کننـد،  مصرف رهیج از یبخش عنوان  يشـتر یب کی
  ). 10. (کنند یم افتیدر

 چه اگر) کینولنیل دیاس و کینولئیل دیاس( يضرور چرب يدهایاس
ـ  امـا  باشندیم ها دام یعیطب دمثلیتول و رشد يبرا يدیکل عامل  کی

 بـه ). 66( شـدند ینم آورده شمار به واناتیح هیتغذ يبرا مهم موضوع
 کـه  آن افتیدر امکان و انسان هیتغذ در چرب دیاس نیا تیاهم خاطر

 دهه یط  راستا نیهم در باشد، یم سریم یدام يهافرآورده قیطر از
  يدهایاسـ  نوع نیا سهم شیافزا يبرا هیتغذ محققان توجه ریاخ يها

 بـا  کتـان  دانـه . اسـت  شـده  جلب   یدام محصوالت در خاص چرب
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ـ تول يبـرا  سوبسترا کی عنوان به باال کینولنیل دیاس داشتن  دیاسـ  دی
ـ تول يبـرا  يسـاز شیپ که باشدیم 3 امگا ریزنج بلند چرب  دیاسـ   دی

 که است) DHA( کیانوئ دکوزاهگزا دیاس و) EPA( کیانوئ کوزاپنتایا
   ).36( باشدیم دهایکوزانوئیا سازشیپ خود

 بـا  کـه  داد نشـان  يپـروار  يها گوساله يرو مطالعه کی جهینت
 شـاهد  مـار یت بـه  نسبت الشه ره،یج در کتان روغن مکمل از استفاده

ـ تحق کی در نیهمچن). 64( افتی شیافزا  ،يریشـ  يگاوهـا  يرو قی
ـ  داد شیافـزا  را ياتر عصاره هضم تیقابل کتان دانه هیتغذ  يرو یول
ـ  ندهیشو در نامحلول افیال و خشک ماده يظاهر هضم تیقابل  یخنث

 دانه در موجود چرب يدهایاس ریتأث به باتوجه). 52( بود ریتأث یب رهیج
 يرو مختلـف  قاتیتحق ا،یسو و کتان يها دانه مانند یروغن اهانیگ

) و 37( يپـروار  يهابره ،)20( يریش يگاوها مانند ینشخوارکنندگان
 دانه نوع نیا مصرف که داد نشان )34شده ( يستوالگذاریف يدام ها

 خـون  سرم يها فراسنجه یبرخ يرو يدار یمعن اثرات یروغن يها
 يریپـذ  هیتجز که داد نشان مطالعات جینتا .داشت یشیآزما يها دام

 چـرب  يدهایاسـ  منـابع  از استفاده اثر در یآل ماده و افیال ياشکمبه
 شواهد). 38 ،7( ردیگ یم قرار ریتأث تحت يداریمعن طور به راشباعیغ
ـ ترک بر ره،یج در یروغن يهادانه از استفاده دهدیم نشان يادیز  بی

ـ  ریتـأث  مزرعه واناتیح الشه در چرب يدهایاس  در). 54( گـذارد یم
 در راشـباع یغ چـرب  يدهایاس از استفاده تیاهم به توجه با مجموع

 لحـاظ  از خصوصـاً  ره،یـ ج بیترک است الزم نشخوارکنندگان، رهیج
ـ ا يحـاو  منـابع  از استفاده که باشد ينحو به ،يمغذ مواد غلظت  نی

 .باشد نداشته خوراك اجزاء هضم تیقابل بر یسوئ اثر چرب يدهایاس
 از استفاده واسطه به یدام يهافرآورده تیفیک بهبود کنار در نیهمچن
ـ کم کـه  اسـت  يضـرور  راشـباع، یغ چرب يدهایاس يحاو منابع  تی

 يریپـذ هیتجز و عملکرد يهاشاخص لحاظ از خصوصاً یدام داتیتول
 پـژوهش  نیا از هدف ن،یبنابرا .ردیگ قرار توجه مورد زین ياشکمبه

  یبرخـ  ،يریپذ هیتجز عملکرد، بر کتان روغن مختلف سطوح یبررس
 يپروار يهابره در الشه یفیک و یکم صفات و یخون يهافراسنجه از

    .بود
  هاروش و مواد

 علـوم  دانشگاه یپژوهش مزرعه در شیآزما دو قالب در طرح نیا
  .شد انجام يسار یعیطب منابع و يکشاورز

 ینیگزیجـا  مختلـف  سـطوح  ریتأث مرحله نیا در: اول شیآزما
ـ  خـام،  نیپروتئ خشک، ةماد يریپذ هیتجز بر کتان دانه روغن  یچرب

 اثـر  نییتع يبرا. گرفت قرار یبررس مورد گوسفند در خام افیال و خام
ـ ال خشـک،  ماده يریپذهیتجز بر کتان روغن وجود  در نـامحلول  افی

 گوسـفند  راس 3 از ،یشـ یآزما يهارهیج خام نیپروتئ و یخنث ندهیشو
 هادام. شد استفاده مشابه وزن نیانگیم با ياشکمبه  يستوالیف يدارا
ـ ج با عصر 20 و صبح 8 ساعات در و ينگهدار يانفراد گاهیجا در  رهی

 از تکـرار  سـه . شدند هیتغذ کنسانتره به علوفه 30 به 70 نسبت يدارا
 یسـانت  14×7 ابعاد به یلونینا يهاسهیک در) گرم 3 حدود( نمونه هر
 ، 8 ، 4 ، صـفر  یمتوال يها زمان در کرونیم 45±5 منفذ قطر و متر
 از شیپــ. شــد يگــذارشــکمبه ســاعت 96 و 72 ، 48 ، 18 ، 12

 زمان انیپا از پس و شده ساندهیخ ولرم آب در ها سهی،کيگذارشکمبه
 داده شستشـو  قـدر  آن سرد آب آرام انیجر با هاسهیک ،يگذارشکمبه

 ساعت 12 مدت به سپس. بود شفاف کامالً یخروج بآ رنگ تا شدند
 با آون در ساعت 48 مدت به آن از پس و شد داده قرار آزاد يهوا در

 دادن قرار از صفر زمان اتالف. شد خشک گراد یسانت درجه 55 يدما
 و قهیدق 15 مدت به گرادیسانت درجه 39 آب در نمونه هر از سهیک 3

ـ گانـدازه . شـد  محاسـبه  شـده  دیناپد مواد زانیم محاسبه  درصـد  يری
ـ ال نیـی تع. گرفـت  صورت کلدال روش از استفاده با خام نیپروتئ  افی

 ون طبق )ADF(يدیاس ندهیشو و) NDF(یخنث ندهیشو در نامحلول
  ).63( شد انجام همکاران و سوست
 بـا  يریپـذ  هیتجز يهافراسنجه و يمغذ مواد شدن دیناپد زانیم

 استفاده با هاداده برازش و )51( مکدونالد و ارسکوف معادله از استفاده
 ،)P=a+bc/c+k( مکدونالـد  و ارسـکوف  مؤثر يریذپ هیتجز معادله از

 درصد aو  t زمان در يمغذ ةماد موثر يریپذهیتجز مقدار p آن در که
ـ غ بخـش  درصـد  b شـود، یمـ  دیناپد سرعت به که محلول بخش  ری

 واحد در b بخش هیتجز ثابت نرخ ،c و هیتجز قابل بالقوه یول محلول
ـ جر نـرخ  k و) ساعت بر درصد( زمان . اسـت  شـکمبه  از یخروجـ  انی

 حاسـبه م 06/0 و 04/0 ،02/0 یفرض عبور نرخ با فوق يهافراسنجه
  ).51( شد

 مختلـف  سـطوح  ینیگزیجا اثرات مرحله نیا در: دوم شیآزما
. شـد  یبررسـ  يپروار يهابره الشه تیفیک و عملکرد بر کتان روغن

 5/4 و 3 ،5/1 صـفر،  سـطوح  حاوي ییغذا رهیج چهار شامل مارهایت
ـ م بـا  نـر  بـره  رأس 16 بـه  کـه  بـود  کتان روغن درصد  وزن نیانگی

ـ ج. شد  هیتغذ یماهگ پنج حدود سن و لوگرمیک2±27  نظـر  از هـا رهی
 به انتقال از پس هادام. بودند مشابه سمیمتابول قابل نیپروتئ و انرژي

 و گـاه یجا بـه  يریپذ عادت دوره روز 15 مدت یط و يانفراد گاهیجا
 بـا  یشیآزما يهادام رهیج. شد شیآزما روز90مدت به ،یمصرف رهیج

 ،SRNS( کوچـک  نشخوارکنندگان هیتغذ ستمیس فزارا نرم از استفاده
 کـامالً  صـورت  بـه  خـوراك . شـد  میتنظ )2010 همکاران، و یتدسک

 و صبح 8( ساعت 12 فاصله به و اشتها حد در روز در بار دو و مخلوط
 مانـده  یباق صبح روز هر). 33( گرفت قرار هادام اریاخت در) عصر 20

 مقـدار  بیترت نیا به. شد نیتوز و يآورجمع خورآ از قبل، روز خوراك
ـ ح هر مانده یباق خوراك درصد و روزانه یمصرف خوراك  نیـی تع وانی

 از یکشوزن ،یشیآزما يهادام يپروار عملکرد یبررس منظور به. شد
 سـاعت  12 اعمـال  بـا  شیآزمـا  مـدت  انیپا تا ماهانه طور به ها آن
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 روزانه صورت به خوراك مصرف مقدار و انجام نیتوز از قبل یگرسنگ
  .شد يریگاندازه ییغذا لیتبد بیضر محاسبه منظور به

 مـاده  درصـد  شامل يمغذ مواد يظاهر هضم تیقابل نییتع يبرا
 در یخـوراک  يهـا نمونه از کی هر خام یچرب و خام نیپروتئ خشک،

 شـده  هیتوصـ  يهـا روش از استفاده با ش،یآزما 87 یال  80 يروزها
AOAC )1990 (ـ  ندهینامحلول در شـو  افیال درصد و بـه   آن  یخنث

 مانده یباق روز 7 نیا یط در ).63 ،3( شدند نییتعروش ون سوست 
 در. شـد  يآور جمـع  روزانـه  صـورت  به هادام مدفوع و یخوراک مواد
 7 از بعد. آمد عمل به يریگنمونه یمصرف خوراك از زین روز هر يابتدا
 خوراك نمونه 7 مدفوع، نمونه 7 تعداد یشیآزما دام راس هر يبرا روز

 گرفته يهانمونه. آمد دست به خوراك مانده یباق نمونه 7 و یمصرف
 گرادیسـانت  درجـه  -20 يدمـا  در روزانـه  صـورت  بـه  دام هر از شده

 مانـده  یباق و یمصرف خوراك مدفوع، يهانمونه سپس شد ينگهدار
 از یینها نمونه کی و مخلوط هم با ،یشیآزما وانیح هر يبرا خوراك

 بـه  گـراد یسانت درجه 55 يدما در هانمونه سپس. شد هیته کدام هر
 مورد هضم تیقابل نییتع يبرا و شد ابیآس و خشک ساعت 48 مدت
  . گرفت قرار ییایمیش هیتجز

 هـر  از بـره  رأس 3 ،)پروار دوره روز 90 انیپا( شیآزما انیپا در
ـ محروم ساعت 12 از پس و شد انتخاب یتصادف طور به مار،یت  از تی

مـاده   يحاو يتریل یلیم 5لوله  لهیبه وس هابره از يریگخون خوراك،
 انجـام  وداج اهرگی) از سـ دیاس کیاست تترا لیات يد لنیاتضد انعقاد (

ارسال و سـرم   شگاهیبه سرعت به آزما هاشد و بعد از اتمام کار، نمونه
 د،یسـر یگليتـر  گلـوکز، ( یخون يها فراسنجه نییشده جهت تع هیته

 يهاتیک از استفاده با) خون سرم VLDL و LDL، HDL کلسترول،
  .شد يریگاندازه )RA1000( مدل زریاتوآناال دستگاه و آزمون پارس

 به مار،یت هر  از بره رأس سه ،يپرواربند دوره روز90 انیپا از پس
ـ پره سـاعت  12 از پـس  و انتخـاب  یتصادف طور  خـوراك  و بآ از زی

 طیمح و عرض طول، کشتار، از قبل وزن کشتار، از شیپ. شد کشتار
 کشـتار  از پـس  نیهمچن. شد يریگاندازه نهیس عمق و پا طول کپل،
 و امعا خروج از پس. شد ثبت و نییتع پاها و ها دست پوست، سر، وزن

 هـا، هیکل جگر، قلب، وزن الشه، مین و گرم الشه وزن الشه، از احشاء

ـ کل اطراف یچرب قلب، اطراف یبرچ ـ  هـا، هی  ،یشـکم  محوطـه  یچرب
 ثبـت  یخـال  گوارش دستگاه و پر گوارش دستگاه ،ينا با هیر طحال،

 یسانت درجه -4( سردخانه در ساعت 48 مدت به الشه مین سپس. شد
 نیا به و نیتوز دوباره سردخانه از خروج از پس و شده داده قرار) گراد
 و) الشه به دست اتصال محل تا ران مفصل از( الشه مین وزن بیترت

 سـردخانه،  از الشه خروج از پس. شد نییتع الشه مختلف يهابخش
) دم تـا  گـردن  از و یشـرمگاه  استخوان تا دنده نیاول از( الشه طول
  ).49( شد يریگاندازه اندازه

راسته، نمونه  یچهچرب ماه هاياسید ترکیب گیرياندازه منظور به
 بافت نمونه از چربی استخراج. شد برداشته 12و  11دنده  ینراسته از ب

 لیترمیلی 15) انجام شد. 1957همکاران ( و فولچ شده اصالح روش به
گـرم   1 یـات ) بـه محتو 1بـه   2مخلوط کلروفرم و متانول (به نسبت 

 یخچـال  دمـاي  در سـاعت  24 سپس. شد اضافه شده همگن گوشت
 لیترمیلی 5 ساعت، 24 از بعد. شود حل کلروفرم در چربی تا نگهداري

 دمـاي در  هالوله شد، داده تکان شدت به و اضافه هالوله به مقطر آب
نموده  یهرا تخل ییباال یهشود. ال یهال 3شد تا مخلوط  نگهداري اتاق

به داخل دکانتور انتقال داده شد. سپس  یشو نمونه از داخل لوله آزما
مرحله  ینانتقال داده شد. در ا یزتم یشدر داخل لوله آزما ینیپائ یهال

اسـتفاده   یـر کمک به تبخ يبرا یتر(از ه شد یربا گاز ازت محلول تبخ
را متوقف  یرتبخ یدرس لیتریلیم 1تا  5/0محلول به  کهینشد). بعد از ا

ادامـه   در. شـود  خارجکلروفرم آن  یهمنتقل تا بق یخچالو محلول به 
) 1961( چمیتـز  و متکـالف  روش بـا  چربـی  نمونه سازيمشتق روش

  انجام شد. 
  هاداده لیتحل و هیتجز

 4 و مـار یت 4 بـا  یتصـادف  کـامالً  طرح اساس بر یوانیح شیآزما
 نرم از استفاده با آمده دست به يهاداده. شد انجام ماریت هر در وانیح

ـ ا يآمـار  مدل. شد يآمار هیتجز ،)1/9(نسخه  SAS يآمار افزار  نی
  :بود ریز شرح به شیآزما

 ij+ ei= µ+TijY  
ijY =وابسته، متغیر اثر iT=اثرi ـ =  µ ،کتـان)  روغـن ( رتیمـا  نیام

  یشیاآزم يخطا اثر= ije و کل اثرمیانگین
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  )درصد( آزمایشی هايجیره دهنده تشکیل اجزاي - 1 جدول
Table 1- Ingredients of the experimental diets (%) 

  1ي آزمایشیتیمارها
Exprimental treatments1 

 
 اقالم مواد خوراکی
Ingredients 
 

4 تیمار  
T4 

  3 تیمار
T3 

2 تیمار  
T2 

1 تیمار  
T1 

  ذرتدانه      
29 34.3 37.5 44 Corn grain 

 سیال ذرت    
25 25 25 25  Corn silage 

 کاه گندم    
5 5 5 5 Wheat straw 
 سبوس گندم    

23.5 20.5 20.5 16.5  Wheat bran 
 کنجاله سویا    

11.8 11 9.3 8.3  Soybean meal 
 روغن کتان    

4.5 3 1.5 0  linseed oil 
 نمک    

0.4 0.4 0.4 0.4  Salt 
 پرمیکس معدنی و ویتامینی2    

0.5 0.5 0.5 0.5  Mineral & Vitamin premix2 
 کربنات کلسیم    

0.30 0.30 0.30 0.30  CaCO3 
 ترکیبات شیمیایی    
     Chemical composition 
 ماده خشک (درصد)    

65 65 65 65  Dry matter (%) 
 پروتئین خام (درصد)    

14 14 14 14  Crude protein (%) 
 عصاره اتري (درصد)    

3.4 3.1 2.7 2.1 Ether extract (%) 
 الیاف نامحلول در شوینده خنثی (درصد)    

28.8 28.8 28.8 28.8  NDF (%) 
 انرژي قابل سوخت و ساز (مگاکالري در کیلوگرم)    

2.76 2.76 2.76 2.76  ME (Mcal/kg) 
  درصد روغن کتان 4و  3، 5/1به ترتیب حاوي صفر،  4و  3، 2، 1تیمار 1
 180 :شامل مکمل از کیلوگرم هر .اي ویتامین گرم  1/0و د ویتامین المللی بین واحد100000آ، ویتامین المللی بین واحد 500000 :شامل مکمل از کیلوگرم هر2

 3 ید، گرم 1/0 سلنیم، گرم1/0 کبالت، گرم 1/0روي، گرم 3 مس، گرم 0.3 آهن، گرم 3 منگنز، گرم 2 سدیم، گرم 60منیزیم، گرم 20 فسفر، گرم 90 کلسیم، گرم
  اکسیدانت آنتی گرم

1T1, T2, T3 & T4: diets containing 0, 1.5, 3 and 4.5 % linseed oil, respectively 
2The supplements including: 500,000 IU vitamin A, 100,000 IU vitamin D, 0.1 g vitamin E, 180 g Ca, 90 g P, 
20 g Mg, 60 g Na, 2 g Mn,, iron, 3 grams, 0.3 grams of copper, 3 g zinc, 1.0 g of cobalt, 1/0 grams of selenium, 
1.0 grams of iodine, 3 g of antioxidant. per kg. 
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  بحث و جینتا
 و یسلول وارهید خشک، ماده يریپذ هیتجز يهافراسنجه

   یشیآزما يهارهیج خام نیپروتئ
   خشک ماده يریپذ هیتجز  
 خشک ماده انسیوار هیتجز نیهمچن و ياشکمبه يریپذ هیتجز جینتا
 يهاداده مطالعه. است شده داده نشان 2 جدول در یشیآزما يهارهیج

ـ  تفاوت که دهدیم نشان خشک ماده يریپذهیتجز به مربوط -یمعن
 مختلف يهارهیج شونده هیتجز عیسر بخش نیب يآمار نظر از يدار
 هم یشیآزما يهارهیج نیب تفاوت نیهمچن. ندارد وجود شاهد رهیج با

 کند بخش مجموع و شونده هیتجز کند بخش اختالف. ستین داریمعن
 ستین داریمعن زین یشیآزما يهارهیج خشک ماده شونده هیتجز تند و

) 25( همکاران و گرامر و) 18( همکاران و دورئا جینتا با جینتا نیا که
 6 و 4 ،2 عبـور  نـرخ   در مـوثر  يریپذ هیتجز نیهمچن. دارد مطابقت

 . نبود داریمعن يآمار نظر از یشیآزما يهارهیج در درصد
  

  یخنث ندهیشو در نامحلول افیال يریپذ هیتجز
ـ  و ياشـکمبه  يریپـذ  هیتجز جینتا ـ تجز نیهمچن ـ وار هی  بـر یف انسی

 داده نشان 3 جدول در یشیآزما يهارهیج یخنث ندهیشو در نامحلول
ـ  ندهیشـو  در نامحلول بریف شدن دیناپد نیانگیم. است شده  در یخنث

ـ م. نگرفـت  قرار ریتاث تحت یشیآزما يهارهیج  عیسـر  بخـش  نیانگی
ـ ترت بـه  یشـ یآزما يهـا رهیج يبرا شونده هیتجز   از بـود  عبـارت  بی
 تفـاوت  يآمـار  لحـاظ  از کـه  گرم 41/15 و 73/15 ،14/16 ،47/16
 کنـد  بخـش  اختالف نیهمچن. نشد مشاهده ها رهیج نیب يداریمعن

ـ تجز تنـد  و کنـد  بخـش  مجموع یول نبود، داریمعن شونده هیتجز  هی
 و) P>05/0( بود دار یمعن زین یشیآزما يهارهیج خشک ماده شونده

 نیشـتر یب شـاهد  مـار یت و يریپذ هیتجر مقدار نیکمتر يدارا 4 ماریت
 ،2 سطوح در شکمبه از مواد عبور نرخ در موثر يپذر هیتجز. بود مقدار

 4 ماریت و شاهد يمارهایت نیب یشیآزما يها رهیج در زین درصد 6 و 4
 کـه  کردند انیب) 38( همکاران و ماچموالر). P>05/0( بود دار یمعن

 باعـث  و دارند ياشکمبه يریپذ هیتجز بر یمنف اثر یچرب يهامکمل
 نیا که شدند رهیج یآل ماده و افیال ياشکمبه يریپذ هیتجز کاهش

 بخصـوص  یچرب یمنف اثرات لیدال از و بوده مشابه ما جینتا با جینتا
 از یناش احتماالً افیال ياشکمبه يریپذ هیتجز بر  آن باالتر سطوح در
ـ ال ذرات بر ها یچرب یپوشش اثر ـ ن و افی  تعـداد  برکـاهش  نآ اثـر  زی

 گـر ید منـابع  در چنـد  هـر . باشد یم شکمبه کیتیسلول يها يباکتر
 کاهش عامل عنوان به را چرب يدهایاس یمیکلس يها نمک لیتشک

 ). 7( شد مطرح شکمبه طیشرا در خام افیال يریپذ هیتجز دهنده
 
 
 

  خام نیپروتئ يریپذ هیتجز
ـ وار هیتجز نیهمچن و ياشکمبه يریپذ هیتجز جینتا  نیپـروتئ  انسی

ـ نشان داده شده اسـت. م  4در جدول  یشیآزما يهارهیخام ج  نیانگی
 عبارت بیترت به یشیآزما يمارهایت يشونده برا هیتجز عیبخش سر

ــود ــرم 54/25 و 92/25، 23/26، 47/26 از ب ــوگرمیدر ک گ ــ ل از  هک
 و نـز یجنک. نشـد  مشاهده هارهیج نیب يداریمعن تفاوت يآمار لحاظ
-سـه یک روش به کتان روغن افزودن که کردند گزارش) 33( یفتوح
 در شـاهد  گروه به نسبت تروژنین يریپذ هیباعث کاهش تجز يگذار

ـ  ياختالف از نظر آمـار  نیو ا شده شکمبه ). P>05/0( بـود  داریمعن
) که اثر روغـن کتـان را بـر    29( سوتون و کوگبویا جینتا با جینتا نیا

ـ ا. بـود  مشـابه  کردنـد  یبررسـ  گوسفند در تروژنین يریپذ هیتجز  نی
 گرید از). 38( است شکمبه يپروتوزوآها تیجمع کاهش انگریب جینتا

ـ تجزبـر   یچرب يهامکمل یمنف اثرات  خـروج  ،ياشـکمبه  يریپـذ هی
به روده  وستهیآن به طور پ انیجر شیاز شکمبه و افزا یتروژنین منبع

ـ  اكیغلظت آمون جهیاست و در نت ). اثـر  38( ابـد ییشکمبه کاهش م
 روش از اسـتفاده  بـا  هـا نیپروتئ يریپذهیتجز يرو یاهیگ يهاروغن

ـ متغ جینتا یلونینا يهاسهیک ـ  عـدم داشـته اسـت.    يری  در يداریمعن
 شیمورد آزمـا  ینیوابسته به منبع پروتئ تواند،یم یشیآزما يمارهایت

 کـه  رهیـ ج بیباشد، ترک یمناسب م يعبور نیبخش پروتئ يکه دارا
 حـد  در آن مصـرف با درصد کنسانتره بـاال و   يپروار رهیعنوان ج به

-ياثرگـذار . باشـد یمـ  برخوردار يشتریب عبور سرعت از و بوده اشتها
ـ نولنیل دیاسـ ( راشـباع یغ چـرب  يدهایاسـ  انـواع  متفـاوت  يها  و کی

 زانیم ریتأث تحت توانیم را يریپذهیتجز يهافراسنجه بر) کینولئیل
 بـر  آنهـا  از کـدام  هـر  متعاقـب  يهـا ياثرگذار و آنها بودن راشباعیغ

ـ ا بـر  افزون). 43( دانست گوارش دستگاه یکروبیم تیجمع  دیشـا  نی
 چرب يدهایاس انواع یستیز کردن دروژنهیه متفاوت وسعت و سرعت

      ).  43( باشد ياثرگذار نیا از یبخش کنندةهیتوج بتواند هم شکمبه در
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  )درصد( آزمایشی هاي  تیمار خشک ماده ايشکمبه پذیري تجزیه میانگین - 2 جدول
Table 2- Mean of ruminal degradation of dry matter of experimental treatments (%) 

 
 

SEM 

 
 

P-value 
  

 تیمارهاي آزمایشی 1
Experimental treatments1 

 فراسنجههاي تجزیه پذیري 2
Degradation parameters2 

4 تیمار  
T4 

  3 تیمار
T3 

2 تیمار  
T2 

1 تیمار  
T1 

 

   )aبخش سریع التجزیه(درصد  25.38 25.30 25.08 24.86 0.112 1.389
 )bبخش کند تجزیه(درصد  51.17 51.09 59.84 50.54 0.153 2.073
 )a+b( بخش قابل تجزیهدرصد  76.55 76.39 75.93 75.40 0.195 2.371
 )c( پذیري درصد در ساعت ثابت نرخ تجزیه 0.043 0.042 0.041 0.039 0.084 0.003

  ماده خشک تجزیه پذیري موثردرصد       
3.212 0.311 58.24 59.17 59.81 60.30 k=0.02 
2.478 0.280 49.79 50.75 51.39 51.88 k=0.04 
3.801 0.253 44.75 45.67 46.28 46.73 k=0.06 

  درصد روغن کتان 4و  3، 5/1به ترتیب حاوي صفر،  4و  3، 2، 1تیمار  1
، تجزیه پذیري موثر در )c(پذیري  ، درصد در ساعت ثابت نرخ تجزیه)a+b( بخش قابل تجزیه، درصد )b( بخش کند تجزیه، درصد )a( بخش سریع التجزیهدرصد  2

 درصد در ساعت. 06/0و  04/0، 02/0ثابت نرخ عبور  
1T1, T2, T3 & T4: diets containing 0, 1.5, 3 and 4.5 % linseed oil, respectively 

2 Rapidly degradable (a), Slowly degradable (b), Degradable part (a+b), Degradation rate (c), Effective rumen 
degradability in passage rate constant of K = 0.02, 0.04 and 0.06 (%/h) 

 
  )درصد( یشیآزما يمارهایت  NDF يریپذ هیتجز يهافراسنجه نیانگیم -3  جدول

Table 3- Mean of degradation parameters of NDF of experimental treatments (%)  
 

SEM 
 
 

 
P-value 

  1آزمایشی  تیمارهاي
1Experimental treatments  

 2يریپذ هیتجز يها فراسنجه
Degradation parameters2 

4 تیمار  
T4 

  3 تیمار
T3 

2 تیمار  
T2 

1 تیمار  
T1 

  )aبخش سریع التجزیه(درصد  16.47 16.14 15.73 15.41  0.080 2.183
 )bبخش کند تجزیه(درصد  41.32 40.81 39.46 39.05 0.172 2.331
2.671 0.045 b54.46 ab55.19 a56.95 a57.79  قابل تجزیهبخش درصد )a+b( 
 )c( پذیري درصد در ساعت ثابت نرخ تجزیه 0.054 0.051 0.047 0.046 0.068 0.008

  NDF تجزیه پذیري موثردرصد       
1.614 0.031 b42.53 b43.34 a45.44 a46.61 k=0.02 
1.416 0.041 b36.22 b36.99 a38.99 a40.20 k=0.04 
1.193 0.022 b32.29 ab33.91 a34.88 a36.04 k=0.06 

  درصد روغن کتان 4و  3، 5/1به ترتیب حاوي صفر،  4و  3، 2، 1تیمار  1
، تجزیه پذیري موثر در ثابت نرخ عبور  )c(پذیري  ، درصد در ساعت ثابت نرخ تجزیه)a+b( بخش قابل تجزیه، درصد )b( بخش کند تجزیه، درصد )a( بخش سریع التجزیهدرصد  2

 در ساعت. درصد 06/0و  04/0، 02/0
1T1, T2, T3 & T4: diets containing 0, 1.5, 3 and 4.5 % linseed oil, respectively 

2 Rapidly degradable (a), Slowly degradable (b), Degradable part (a+b), Degradation rate (c), Effective rumen 
degradability in passage rate constant of K = 0.02, 0.04 and 0.06 (%/h) 
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  )درصد( یشیآزما يها ماریت يحاو يهارهیج نیپروتئ يریپذ هیتجز يهافراسنجه نیانگیم - 4 جدول
Table 4- Mean of protein degradation parameters of experimental treatment (%)  

 
SEM 

 
P-value 

 

 1آزمایشی  تیمارهاي
1Experimental treatments  

 2يریپذ هیتجز يها فراسنجه
Degradation parameters2 

4 تیمار  
T4 

  3 تیمار
T3 

2 تیمار  
T2 

1 تیمار  
T1 

  )aبخش سریع التجزیه(درصد  26.47 26.23 25.92 25.54  0.091 1.134
 )bبخش کند تجزیه(درصد  48.61 48.09 47.83 47.41 0.070 2.132
 )a+b( بخش قابل تجزیهدرصد  75.06 74.32 73.75 72.95 0.085 1.127
 )c( پذیري درصد در ساعت ثابت نرخ تجزیه 0/054 0.052 0.051 0.048 0.068 0.005

پروتئین خام تجزیه پذیري موثردرصد         
1.326 0.013 58.95 60.14 60.95 61.87 k=0.02 
1.431 0.021 51.33 52.62 53.40 54.34 k=0.04 
1.702 0.025 46.55 47.81 48.55 49.45 k=0.06 

  درصد روغن کتان 4و  3، 5/1به ترتیب حاوي صفر،  4و  3، 2، 1تیمار  1
ثابت نرخ ، تجزیه پذیري موثر در )c(پذیري  ، درصد در ساعت ثابت نرخ تجزیه)a+b( بخش قابل تجزیه، درصد )b( بخش کند تجزیه، درصد )a( بخش سریع التجزیهدرصد  2

 درصد در ساعت. 06/0و  04/0، 02/0عبور  
1T1, T2, T3 & T4: diets containing 0, 1.5, 3 and 4.5 % linseed oil, respectively 

2 Rapidly degradable (a), Slowly degradable (b), Degradable part (a+b), Degradation rate (c), Effective rumen 
degradability in passage rate constant of K = 0.02, 0.04 and 0.06 (%/h) 

 
   الشه يهایژگیو و پروار عملکرد

 بیضـر  و روزانـه  وزن شیافـزا  ،یمصـرف  خوراك جینتا
  ییغذا لیتبد
 هـا  بره یمصرف خشک ماده يرو يداریمعن ریتأث کتان روغن هیتغذ

 خـوراك  اگرچـه  آمـده  5 جـدول  در کـه  طور همان). 5جدول( داشت
 کاهش به رو روند کی داشت، يداریمعن تفاوت مارهایت نیب یمصرف

 هضـم  توانند یم رهیج یچرب. شد مشاهده روغن يحاو يمارهایت در
 کـاهش  شـامل؛  عمـده  اثـرات  که دهد، قرار ریتأث تحت را ياشکمبه
 اثرات نیا که باشد،یم وناتیپروپ به استات نسبت و متان ،الیاف هضم

 يهايباکتر خصوص به( هايباکتر سمیمتابول و رشد کاهش لیدل به
 وندیپ چند با راشباعیغ چرب يدهایاس توسط پروتوزوآها و) کیتیسلوال

 شیافـزا  مربعـات  حـداقل  میانگین 5 جدول در). 19( باشدیم دوگانه
 همانگونـه  است، شده آورده هابره غذایی تبدیل ضریب و روزانه وزن
ـ تغذ يهـا بره نیب يداریمعن تفاوت شودیم مالحظه که  بـا  شـده  هی
 مطابقت مطالعات ریسا با جینتا نیا که ندارد، وجود مختلف يهارهیج

 بـا  کـه  ییهـا بـره  کردنـد  گزارش) 65( همکاران و ایوارچ. )26( دارد
 و داشته يعتریسر رشد شدند هیتغذ ایسوروغن ای زرد یچرب يهارهیج
ـ دم. داشـتند  يشـتر یب وزن شیافـزا  شاهد گروه با سهیمقا در  و رلی

 مصـرف  بـر  ياثر رهیج یچرب نوع که کردند گزارش) 15( همکاران
) 13( همکـاران  و یسـک یچکلوو مقابـل  در .ندارد گوسفند در خوراك

ـ م يدارا کـه  یمنـابع  خصوصاً ،یچرب که کردند شنهادیپ  قابـل  زانی
 بـه  استات نسبت تواندیم هستند، راشباعیغ چرب يدهایاس یتوجه

 خـوراك  مصـرف  کاهش باعث و دهد رییتغ شکمبه در را وناتیپروپ
 یقسمت يجا به آن ینیگزیجا با رهیج به یچرب افزودن معموالً .شود

 کـاهش  موجـب  امـر  نیا .است همراه یرساختمانیغ دراتیکربوه از
 جهینت در و فرار چرب يدهایاس دیتول يبرا ریتخم قابل دراتیکربوه

 شکمبه در فرار چرب يدهایاس کل غلظت و وناتیپروپ نسبت کاهش
 ).13( شودیم

 الشه يهایژگیو از یبرخ بر یشیآزما يهارهیج اثر
 داده نشـان  6 جـدول  در الشه قطعات و اتیخصوص به مربوط جینتا

 وزن پـر،  الشـه  وزن صفات بر تنها کتان روغن از استفاده. است شده
 ؛)P>05/0( داشـت  يداریمعن اثر یشکم محوطه یچرب و گرم الشه
 رونـد  شـده  ذکـر  صـفات  ریمقـاد  روغـن،  سطح شیافزا با که يطور
 روغـن  و ایسو روغن درصد 2) 45( همکاران و ینجف. داشت یشیافزا
 جهینت با مشابه آن جینتا که کردند استفاده هابزغاله رهیج در را یماه

ـ طر از الشـه  بـازده  در مـا  يهـا شرفتیپ. باشدیم حاضر پژوهش  قی
 یبـازده  از بهتـر  استفاده لیدل به است ممکن کتان، روغن گنجاندن

 و الف توســط شـده  شــنهادیپ منـابع  از حاصــل یسـم یمتابول يانـرژ 
 به رهیج یچرب لیتبد شتریب یبازده لیدل به ای باشد) 37( همکارانش

 مطالعـه  جینتا نیهمچن. باشد هادراتیکربوه با سهیمقا در بدن یچرب
 روغن درصد 4 با یگوشت يهاگوساله هیتغذ در) 22( همکاران و انجل

 ران، وزن بـر  بازده بر يداریمعن ریتأث یچرب منبع که داد نشان ایسو
 بـا  توافـق  در هـا افتهی نیا که نداشت راسته و گردن نه،یس سردست،

 بـا ) 39(  همکـاران  و مـدداك . باشدیم) 45( همکاران و ینجف جینتا
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 کردند گزارش درصد 8 مقدار به یگوشت يگاوها رهیج به کتان افزودن
 الشـه  وزن و گذاشـت  ریتاث خوراك بازده و روزانه وزن شیافزا بر که

 افتـه ی شیافزا شاهد ماریت به نسبت یبطن محوطه یچرب و سرد گرم،
 و آواده مطالعـه  جینتـا . باشـد یمـ  مشابه شیآزما نیا جینتا با که بود

 روغـن  مختلـف  سـطوح  داد نشان یآواس يهابره يرو) 4( همکاران
 و طحال قلب، ،ينا و هاشش پاها، سر، وزن يرو يداریمعن اثر ایسو

 روغـن  درصـد  2 از اسـتفاده  مطالعه کی در نیهمچن. نداشت هاهیکل
 با موافق که) 46( نداشت هابزغاله الشه قطعات بر يداریمعن اثر ایسو
) 6( همکـاران  و بسـا  مطالعه راستا نیهم در. بود حاضر قیتحق جینتا

  .شد هابره گرم الشه وزن شیافزا باعث یچرب مکمل که داد نشان
  

 
 

  1غذایی تبدیل ضریب و روزانه وزن افزایش مصرفی، خوراك نتایج بر آزمایشی هايتیمار اثر - 5 جدول
1on feed intake, daily weight gain and feed conversion ratioexperimental treatments The effect of  -Table 5  

 
SEM 

 
P-value 

 1 آزمایشی تیمارهاي
1Experimental treatments  

  صفات
Traits 

4 تیمار  
T4 

  3 تیمار
T3 

2 تیمار  
T2 

1 تیمار  
T1 

0.513 0.050  b1.53 b1.55 a1.60 a1.62 لوگرمیک( روزانه یمصرف خوراك(  
Daily feed intake (kg) 

)لوگرمیک( دوره شروع وزن 26.50 26.59 27.30 27.51 0.262 0.050  
Initial weight (kg) 

)لوگرمیک( پروار انیپا وزن 45.42 46.75 47.37 47.84 0.583 0.151  
End of weight (kg) 

)لوگرمیک( روزانه وزن شیافزا 0.21 0.22 0.22 0.22 0.133 0.379  
Daily gain weight (kg) 

ییغذا لیتبد بیضر 7.71 7.15 6.95 6.80 0.274 0.058  
Feed conversion ratio 

 )P>05/0(هاي هر ردیف با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنی دار می باشند میانگین1
   درصد روغن کتان 4و  3، 5/1به ترتیب حاوي صفر،  4و  3، 2، 1تیمار  2

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2T1, T2, T3 & T4: diets containing 0, 1.5, 3 and 4.5 % linseed oil, respectively 

  
  يظاهر هضم تیقابل بر یشیآزما يهارهیج اثر

 روغن با شده هیتغذ يها بره در يمغذ مواد يظاهر هضم تیقابل
 کتان روغن حاضر شیآزما در. است شده داده نشان 7 جدول در کتان

 NDF و خـام  نیپروتئ ،یمصرف خشک ماده يظاهر هضم تیقابل بر
ـ قابل). P>05/0( است داشته داریمعن ریتاث ـ  هضـم  تی  در خـام  یچرب
 و 02/74(  3 و 2 ماریت و مارشاهدیت با سهیمقا در) 12/77(چهار ماریت

 که بود افتهی شیافزا) P>05/0( يداریمعن طور به) 72/75 و 10/75
 نیهمچن و باشدیم n -3 از یغن منبع که کتان روغن وجود آن لیدل

 4 ماریت از باالتر يداریمعن طور به شاهد ماریت در NDF هضم تیقابل
 کـه  راشـباع یغ چرب يدهایاس حد از شیب هیتغذ) P>05/0( باشدیم

 کـاهش  بـه  منجر تواندیم دارند، شکمبه يهاکروبیم بر یسم اثرات
 بـه  تواندیم يحدود تا حینتا در هاتناقض نیا. )27( شود الیاف هضم

 یعنی( هیتغذ يهاياستراتژ ،)علوفه نوع یعنی( هیپا رهیج باتیترک لیدل
   یچرب نوع ای و) وانیح ياریاخت هیتغذ مقابل در ییغذا تیمحدود

ـ  مکمل اثرات در تفاوت که است شده انیب عالوه، به. باشد  بـر  یچرب
   درجه و آزاد چرب يدهایاس زانیم به يمغذ مواد هضم تیقابل

 
 يرو بـر  جینتـا  بـا  موافـق ). 67( دارد یبسـتگ  هایچرب تیاشباع

ـ  و ایسو روغن با شده هیتغذ يهابره ـ م بـود  زرد یچرب  مصـرف،  زانی
 در نـامحلول  افیال خام، نیپروتئ ،یآل مواد خشک، ماده هضم تیقابل
 بـه  مربـوط  ریمقـاد  چـه  اگـر . نگرفتند قرار ریتأث تحت یخنث ندهیشو

ـ  يحاو يمارهایت در ياتر عصاره هضم تیقابل و مصرف  و زرد یچرب
 روغن يحاو يهارهیج با شده هیتغذ يهابره. بودند باالتر ایسو روغن

 اضـافه  کـه  اسـت  داده نشان مطالعات یبرخ جینتا زرد یچرب و ایسو
ـ ا شودیم افیال هضم تیقابل کاهش موجب رهیج به یچرب کردن  نی

ـ قابل کـاهش  لیدل به تواند یم موضوع ـ کربوه هضـم  تی  يهـا دراتی
  ).68( باشد یساختمان
ـ د هضـم  بیضرا ـ ) درجNDF( یسـلول  وارهی  یشـ یآزما يهـا رهی

 یمنفـ  ریداشت کـه نشـان دهنـده تـأث     کاهششاهد  رهیج به نسبت
ـ است اباشد. البته ممکن یشکمبه م طیدر مح یشیآزما يهارهیج  نی

کـل مـاده خشـک باشـد.      يریکاهش در گوارش پـذ  لیکاهش به دل
) در مطالعات خود مشاهده کردند که با افـزودن  60شاف و همکاران (

 و یسـلول  وارهید ،یماده خشک، ماده آل يریپذ گوارش ،یمکمل چرب
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ـ . افتی کاهش نیپروتئ ـ  و نـز یجنک نیهمچن ـ ) ن32( یجن  کـاهش  زی
ـ پ درصـد  5 افزودن با را يریپذ گوارش ـ ح هی مشـاهده کردنـد.    یوانی
 را گـزارش کردنـد.   ییهاافتهی نی) هم، چن16و همکارانش (  دپترس

ـ  يهامکمل     اثر که یپژوهش یط در) 65( همکاران و رایواچ  یچرب
 مـورد  یگوشـت  يگاوهـا  و هاقوچ در یخوراک ماده هضم تیقابل بر را

ـ غ چـرب  يدهایاسـ  کـه  کردند گزارش و دادند قرار یبررس  اشـباع  ری

 ،یمصـرف  خشک ماده هضم تیقابل بر یمنف اثرات هاروغن در موجود
ـ ال و خام نیپروتئ ـ  ندهیشـو  در نـامحلول  افی  و ریگـونت . دارنـد  یخنث

 مقـدار  بـه  خام کتان دانه افزودن با که کردند گزارش) 24( همکاران
 رهیج در درصد 5/12 مقدار به شده اکسترود کتان دانه و درصد 5/12

 کـاهش  ADF و NDF خشـک،  مـاده  هضم تیقابل يریش يگاوها
 .افتی

 
  

  1الشه يهایژگیو از یبرخ بر یشیآزما يها ماریت  اثر - 6 جدول
1Effects of experimental treatments on some carcass characteristics -Table 6  

 
SEM 

 
P-value 

 2آزمایشی تیمارهاي
2Experimental treatments  

  صفات
Traits 

4 تیمار  
T4 

  3 تیمار
T3 

2 تیمار  
T2 

1 تیمار  
T1 

0.070 0.053  a34.15 a33.47 a33.00 b29.85 لوگرمیک( پر الشه وزن(  
Whole carcass weight (kg) 

0.734 0.024 a22.75 a21.95 ab21.70 b20.87 لوگرمیک( گرم الشه وزن(  
warm carcass weight (kg) 

)لوگرمیک( سرد الشه وزن 17.12 18.48 19.86 19.13 0.026 0.706  
Cool carcass weight (kg) 

)درصد( الشه بازده 45.94 46.41 45.09 46.58 0.489 1.203  
Carcass efficiency (%) 

)لوگرمیک( کبد وزن 0.75 0.72 0.77 0.73 0.401 0.061  
Liver weight (kg) 

0.020 0.122 a0.27 b0.23 bc0.21 c0.19 لوگرمیک(یشکم محوطه یچرب(  
Abdominal fat (kg) 

)لوگرمیک( پر گوارش دستگاه 7.73 7.91 7.65 7.50 0.293 0.067  
Whole gastrointestinal (kg) 

)لوگرمیک( یخال گوارش دستگاه 2.65 2.75 2.78 3.19 0.263 0.030  
Empty gastrointestinal (kg) 

)لوگرمیک( دست وزن 1.56 1.66 1.72 1.73 0.384 0.013  
Shoulder weight (kg) 

)لوگرمیک( ران وزن 2.11 1.99 2.10 2.15 0.947 0.022  
Thigh weight (kg) 

)متر یسانت( الشه طول 77.22 77.00 77.10 77.50 0.911 1.382  
Carcass length (cm) 

 )P>05/0(هاي هر ردیف با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنی دار می باشند میانگین1
   درصد روغن کتان 4و  3، 5/1به ترتیب حاوي صفر،  4و  3، 2، 1تیمار  2

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2T1, T2, T3 & T4: diets containing 0, 1.5, 3 and 4.5 % linseed oil, respectively  

 
 

ـ قابل شیافزا سبب عموماً رهیج یچرب شیافزا  يظـاهر  هضـم  تی
 صـفرا  چرب يدهایاس شدن قیرق تواندیم آن علت که شودیم یچرب

 ریسـا  و شوندیم دیتول بزرگ روده در که ییایباکتر چرب يدهایاس و
 همکاران و نیز قیتحق جینتا ).68( باشد مدفوع کیمتابول يهایچرب

 مـاده  درصد 6 سطح در راشباعیغ یچرب از استفاده که داد نشان) 69(

ـ  ماده ياشکمبه هضم ،يپروار يهاگوساله رهیج خشک ـ ال و یآل  افی
ـ  ندهیشو در نامحلول ـ  جینتـا . داد کـاهش  را یخنث  يرو مطالعـه  کی

 شامل يمغذ مواد يظاهر هضم تیقابل که داد نشان يپروار يهابره
 يحـاو  مـار یت ریتأث تحت يداریمعن طور به خام نیپروتئ و یآل ماده
 و يگــدین نیهمچنــ و) 5( گرفــت قــرار راشــباعیغ چــرب يدهایاســ
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 در چـرب  يدهایاسـ  یمیکلسـ  يهـا نمک دادند نشان) 48( همکاران
 در نامحلول افیال يظاهر هضم تیقابل درصد 6 ای 4 ،2 صفر، سطوح

 در شاهد ماریت به نسبت يداریمعن طور به را يدیاس و یخنث ندهیشو
 دهايیسـر یگلتـري  و چـرب  دهايیسـ ا. داد شیافزا یگوشت يگاوها

 بـراي  الزم یکیمتابول مواد تواندیم کتان دانه یچرب هیتجز از حاصل
 با. دینما نیتأم را ییاحشا یچرب درصد شیافزا و دهایسریگلتري سنتز
ـ تغ یچرب رهیذخ محل ره،یج در کتان دانه درصد شیافزا  و کـرده  ریی

  .)28( شودیم رهیذخ یبطن محوطه در شتریب
  

 
  یخون يهافراسنجه
 یخـون  يهـا فراسـنجه  بـر  را کتـان  روغن افزودن ریتأث 8 جدول
ـ  مشاهده که طور همان. دهدیم نشان يپروار يگوسفندها  شـود یم

 خـون  گلـوکز  غلظـت  کـاهش  بر يداریمعن ریتأث کتان روغن هیتغذ
با نشاسته در کنسـانتره،   یمکمل چرب یگزینیجا). P< 05/0(  داشت

و احتماال  میشود یمصرف یدراتو کربوه یباعث کاهش خوراك مصرف
 یشتوانـد باعـث افـزا   یکه مـ  ییهایتمتابول یرو سا یونیکپروپ یداس

 دهدمیکاهش  را شوداز پانکراس  ینساخت گلوکز کبد و ترشح انسول
 و HDLکلسـترول،   یسـرید، گل يخون (تر یچرب يها). فراسنجه12(

LDLبا   یجنتا ینقرار گرفتند و ا یشیآزما یمارهايت یرتحت تاث یز) ن
 همچنینها مطابقت دارد، یسهتل ي) رو11و همکاران (  یلدزمطالعه چ

 یسـرید گل يغلظت تـر  کتانروغن  مانندها روغن پالم در مطالعه آن
) 1و همکـاران (   يدر مطالعـه آگـاز   حـال  این باداد.  یشخون را افزا

ـ  یرتحت تأث یريش يکلسترول و گلوکز خون بزها  یـره ج یمنبع چرب
  تناقض دارد. یشآزما ینا یجقرار نگرفت که با نتا

 روغن افزودن با ،يپروار يهابره ي) رو37و همکاران (  در مطالعه لو
ـ ج به پالم و  دیسـر یگليکلسـترول، تـر   HDLکلسـترول،  غلظـت  رهی

NEFA ـ ن مطالعـات  ری. ساافتی شیافزا يداریبه طور معن  جینتـا  زی
 نیاند. همچنکرده مشاهده رهیج به یچرب افزودن به پاسخ در یمشابه

 ایسو روغن يریش يگاوها ي) رو20و همکاران (  داگالس مطالعه در
 يهـا فراسـنجه    يبـر رو  يداریمعن ریتأث اشباع روغن با سهیقام در

درصـد   4/10با افـزودن   یشی) در آزما55(  تیپتخون نداشت.  یچرب
 HDLگزارش کردند که مقدار  نیهلشتا يریش يدانه کتان در گاوها

ـ ا جینتـا  بـا  هبـود کـ   افتهیشاهد کاهش  مارینسبت به ت  شیآزمـا  نی
  .باشدیم متناقض
ـ  پـودر  شـاهد،  رهیج اثرات)  34( همکاران و یمیکر  دانـه  ،یچرب
 ستولهیف گاو در یخون يهافراسنجه بر را ایسو کامل دانه و پنبه کامل

ـ ترت بـه  گلوکز مقدار. دادند قرار مطالعه مورد نیهلشتا دار  ،75/79 بی
ـ   يآمـار  لحاظ از و شده برآورد 25/80 و 78،75/76  نبـوده  داریمعن
 .نبود مشابه ما جینتا با جهینت نیا که است،
 رهیج و وانیح نوع ،یاهیگ روغن نوع جهت به تواندیم تفاوت نیا
کلسترول کل پالسما با افزودن  شیافزا .باشد ها بره در استفاده مورد

 يهـا  سـلول  در کلسـترول  سنتز شیافزا با ،یهر دو نوع مکمل چرب
ـ بار روده در آن جذب شیافزا و کبد و کیبار روده ـ  ی -یک مـرتبط م
 از که دوگانه وندیپ چند با راشباعیغ  چرب يدهایاسکه  يطور ؛باشد

 شـوند یمـ  هیفیاسـتر  کلسترول  به ابتدا اند،کرده فرار شدن دروژنهیه
)42.(  

  1)درصد( يظاهر هضم تیقابل بر یشیآزما يها ماریت اثر- 7 جدول
1digestibility (%) s on apparentexperimental treatmentEffect of  -Table 7  

 
SEM 

 
P-value 

 2آزمایشی تیمارهاي
2Experimental treatments  

  صفات
Traits 

4 تیمار    
T4 

  3 تیمار
T3 

2 تیمار  
T2 

1 تیمار  
T1 

1.211 0.011  b68.17 ab69.18 ab70.15 a71.32 خشک ماده  
Dry matter 

0.560 0.032 b66.17 bc67.28 b68.32 ab70.12 خام پروتئین  
Crude protein 

1.113 0.053 b66.32 a68.24 a69.00 a69.14 خنثی شوینده در نامحلول الیاف  
NDF 

1.217 0.015 a77.12 b75.72 b75.11 b74.02 خام چربی  
Crude fat 

 )P>05/0(هاي هر ردیف با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنی دار می باشند میانگین1
   درصد روغن کتان 4و  3، 5/1به ترتیب حاوي صفر،  4و  3، 2، 1تیمار  2

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 

2T1, T2, T3 & T4: diets containing 0, 1.5, 3 and 4.5 % linseed oil, respectively 
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 کرد گزارش یچرب مختلف منابع مطالعه با) 12( اردیلیچ نیهمچن
 با پالسما NFEA ،یچرب يرو بر شده انجام مطالعه 50 از شیب در که

ـ تحق کی در نیهمچن. است افتهی شیافزا ره،یج به یچرب افزودن  ق،ی

 گروه هايبره به مربوط کلسترول غلظت نیکمتر پرواربندي انیپا در
 بود دانهپنبه روغن يحاو رهیج هايبره به مربوط آن نیشتریب و شاهد

)49.(  
 

  1)تریل یدس در گرمیلیم( یخون يهافراسنجه بر یشیآزما يمارهایت اثر - 8 جدول
1on blood parameters (mg/dl) treatmentsexperimental Effects of  -Table 8  

 
SEM 

 
P-value 

 2آزمایشی تیمارهاي
2Experimental treatments  

  صفات
Traits 

4 تیمار    
T4 

  3 تیمار
T3 

2 تیمار  
T2 

1 تیمار  
T1 

1.624 0.031  c45.18 bc47.31 b48.14 a49.51 گلوکز 
Glucose 

0.386 0.022 a43.12 b41.23 b39.71 c36.75 گلیسرید تري  
Triglyceride 

0.273 0.010 a73.12 b71.42 bc70.00 c69.17 کلسترول 
Cholesterol 

0.140 0.033 a24.17 ab23.12 b22.68 b22.17 باال دانسیته با لیپوپروتئین  
HDL 

2.188 0.044 a40.33 a40.06 a39.58 b38.65 پایین دانسیته با لیپوپروتئین  
LDL 

ایینپ خیلی دانسیته با لیپوپروتئین 7.35 7.74 8.24 8.62 0.275 0.087  
VLDL 

 )P>05/0(هاي هر ردیف با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنی دار می باشند میانگین1
   درصد روغن کتان 4و  3، 5/1به ترتیب حاوي صفر،  4و  3، 2، 1تیمار  2

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2T1, T2, T3 & T4: diets containing 0, 1.5, 3 and 4.5 % linseed oil, respectively 

 
  الشه چرب يدهایاس

 گوشت کینولنیل آلفا دیاس و کینولئیل دیاس مقدار حاضر مطالعه در
 شیافزا شاهد ماریت به نسبت کتان روغن درصد 5/4 يحاو ماریت در
 و ینجف نیهمچن). P>05/0(  بود داریمعن يآمار نظر از و افتی

 ایسو روغن که کردند گزارش) 6( همکاران و سایب و) 45( همکاران
 دیاس غلظت شیافزا سبب يداریمعن طور به مارهایت ریسا به نسبت

 نیا  با که شد یشیآزما يها دام الشه در کینولنیل دیاس و کینولئیل
  .دارد مطابقت جینتا

 در گوشت کیاستئار دیاس و کیتیپالم دیاس نسبت مطالعه نیا در
 افت،ی کاهش شاهد ماریت به نسبت کتان روغن با شده هیتغذ يهابره
 و ینجف جینتا با که نشد مشاهده يداریمعن تفاوت يآمار نظر از یول

 جینتا با و هابزغاله رهیج به ایسو روغن افزودن با) 46( همکاران
 یم متفاوت) 9( همکاران و یبوآک و) 58(  همکاران و لوایس سانتوز

 روغن مکمل از استفاده که کردند انیب )64( همکاران و واتانسور. باشد
 دیاس غلظت يداریمعن طور به ،یگوشت يگاوها رهیج در کتان

 شیافزا شاهد ماریت به نسبت گوشت دیپیفسفول در را کیدکوزاهگزاانوئ

 نسبت يداریمعن طور به گوشت کینولئیل دیاس سطح نیهمچن و داد
  .افتی شیافزا شاهد ماریت به

 افتی کاهش کیدونیآراش دیاس مقدار شیآزما نیا در نیهمچن
 مقدار شیافزا. نشد مشاهده يداریمعن تفاوت يآمار نظر از یول
 رهیذخ کاهش با همراه ياچهیماه داخل 3 امگا چرب يدهایاس
 دیاس و  کینولئیل دیاس خصوص به 6 امگا چرب يدهایاس

 6 امگا چرب يدهایاس کاهش از یبازتاب که باشد،یم کیدونیآراش
 با کیدونیآراش دیاس نیهمچن. است کینولئیل دیاس بخصوص ره،یج

EPA و DHA کندیم رقابت دهایپیفسفول  ساختار به شدن وارد در .
 رهیذخ شیافزا باشد،یم ثابت بافت دیپیل فسفو مقدار که ییآنجا از
 يدهایاس ینیگزیجا با تنها بافت در 3-امگا ریزنج بلند چرب يدهایاس

 3-امگا چرب يدهایاس نیهمچن باشد،یم ریپذ امکان 6- امگا چرب
. )53( گردندیم کیدونیآراش به کینولئیل دیاس لیتبد کاهش باعث

 در که باشندیم هاسرولیگل لیآس يتر کتان، روغن یچرب غالب فرم
 کتان مطالعات از ياریبس در). 32( شودیم هضم یخوب به پستانداران

 استفاده. است شده استفاده )61( یگوشت گاو در 3 امگا منبع عنوان به
 يهادانیاکس یآنت داشتن لیدل به کتان روغن به نسبت کتان دانه از
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 يهادانه يرو بر یکیزیف يندهایفرا از استفاده. دارد تیارجح یعیطب
 دیاس بیترک بر آن ریتأث و یچرب هضم تیقابل شیافزا سبب یروغن
-دانه يفرآور). 35( دهدیم شیافزا سالم دانه به نسبت را ریش چرب

 شیافزا را شکمبه در روغن یدسترس تیقابل تواندیم یروغن يها
). 56( ردیگیم قرار ریتأث تحت يمغذ مواد هضم تیقابل نیبنابرا دهد،

 در خورده غلتک کتان دانه هیتغذ ،يریش يگاوها يرو مطالعه کی در
 را ياتر عصاره گوارش دستگاه کل هضم تیقابل کامل، دانه با سهیمقا
 افیال و خشک ماده يظاهر هضم تیقابل يرو یول داد شیافزا

 تیقابل کاهش). 52( بود ریتأث یب رهیج یخنث ندهیشو در نامحلول
 شیافزا با و مرتبط کردن ابیآس مانند ییهايفرآور با افیال هضم

 به منجر که است همراه شکمبه طیمح در دانه از روغن يآزادساز
 ). 14( شودیم یچرب هضم تیقابل شیافزا

 
 

  یکل يریگجهینت
 روغن سطح شیافزا با که داد نشان قیتحق نیا از حاصل یکل جهینت

 ندهیشو در نامحلول افیال يریپذ هیتجز نیانگیم ره،یج در کتان
 ینزول روند يمغذ مواد يظاهر هضم تیقابل و خوراك، مصرف ،یخنث

 شامل الشه صفات در یول. نشد هاشاخص نیا بهبود سبب و داشت
 و کینولئیل دیاس خصوص به راشباعیغ چرب يدهایاس و الشه وزن

 سطح شیافزا با د،نباشیم سالمت يهاشاخص جزء که کینولنیل
 توانیم پس. افتی شیافزا ریمقاد نیا و شد حاصل بهبود کتان روغن

 يباال سطوح يحاو یاهیگ يهاروغن از استفاده در گرفت جهینت
 نقش بر عالوه ،يپروار يهادام رهیج در راشباعیغ چرب يدهایاس
 آن رگذاریتأث نقش به گوشت، سالمت يهاشاخص بهبود در آن دیمف
 هضم، تیقابل يهاشاخص خصوص به و رشد عملکرد کاهش يرو
 .شود توجه شکمبه يهاسمیکروارگانیم سمیمکان يرو ریتأث

 
 

   1)درصد( الشه چرب يدهایاس بیترک بر یشیآزما يمارهایت اثر - 9 جدول
  1on Fatty Acids profile of carcass experimental treatmentsEffects of  -Table 9 

 
SEM 

 
P-value 

 2آزمایشی تیمارهاي
2Experimental treatments  

چرب دیاس    
  Fatty acids 

4 تیمار  
T4 

  3 تیمار
T3 

2 تیمار  
T2 

1 تیمار  
T1 

0.046 0.090 4.53 4.44 4.39 4.31 C14:0 (اسید میرستیک) 
0.318 0.112 23.60 23.84 24.02 24.42 C16:0 (اسید پالمتیک) 
0.129 0.073 1.60 1.69 1.82 1.98 C16:1 (اسید پالمیتوئیک) 
1.275 0.084 12.52 12.68 12.80 12.93 C18:0 (اسید استئاریک) 
1.020 0.390 32.49 32.13 31.72 31.56 C18:1 n9 (اسید اولئیک) 
0.633 0.085 11.62 11.85 12.02 12.42 C18:1 n7 (اسید واسنیک) 
0.037 0.091 5.92 5.80 5.57 5.40 C18:2 n6 (اسید لینولئیک) 
0.024 0.057 a0.86 a0.72 ab0.63 b0.47 C18:1 n9 t11 (اسید واسنیک ترانس) 
0.022 0.044 a0.84 a0.71 ab0.64 b0.47 C18:3 n3 (اسید لینولنیک) 
0.021 0.065 0.58 0.64 0.72 0.87 C20:4 n6 (اسید آراشیدونیک) 
0.203 0.065 0.11 0.09 0.07 0.06 C20:5 n3 (اسید پالمیتوئیک) 
0.022 0.066 0.27 0.23 0.20 0.18 C22:5 n3 (EPA) 
0.041 0.077 0.11 0.09 0.06 0.06 C22:6 n3 (DHA)  
2.420 0.291 40.65 40.96 41.21 41.66 SFA ) اشباعاسیدچرب(  
2.433 0.362 45.71 45.67 45.63 45.96 MUFA   )هاي چرب تک غیراشباعاسید(
0.344 0.093 8.65 8.29 7.88 7.51 PUFA هاي چرب چندغیر اشباع(اسید(  
0.035 0.174 6.50 6.44 6.29 6.27 6  – n )6امگا  چرباسید(  
0.063 0.075 1.22 1.04 0.90 0.71 3  – n )3امگا  چرباسید(  
0.033 0.066 0.21 0.20 0.19 0.18 S /P )اعنسبت اسیدهاي چرب اشباع به چندغیراشب(  
0.355 0.040 c5.32 bc6.19 bc6.98 a8.83 n6/n3 (3نسبت اسیدچرب اومگا6 به امگا) 

 )P>05/0(هاي هر ردیف با حروف غیر مشترك داراي اختالف معنی دار می باشند میانگین1
   درصد روغن کتان 4و  3، 5/1به ترتیب حاوي صفر،  4و  3، 2، 1تیمار  2

1Means within same row with different superscripts differ (P<0.05) 
2T1, T2, T3 & T4: diets containing 0, 1.5, 3 and 4.5 % linseed oil, respectively 
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Introduction1 The extracted oil from linen contains about 50% linolenic acid from the family of 

omega-3 fatty acids. Among edible sources, fish oil and linseed oil are a rich source of omega-3 
fatty acids. Linoleic acid and linolenic acid are a key factor in the normal growth and reproduction 
of animal, were not considered an important issue for animal nutrition. Essential fatty acids, 
including linoleic acid, linolenic acid and arachidonic acid, and in recent years the demand for 
foods with omega-3 long-chain fatty acid conjugated linoleic acid is high because of important 
biological role of these fatty acids in the body. Alpha-linolenic acid is an essential fatty acid that 
cannot be manufactured by the human body, but are essential for the body's metabolism. Although 
mammals cannot make omega-3 fatty acids, but have limited functionality in the form of fatty acid. 
Linseed has a high linolenic acid as a substrate for the synthesis of long-chain omega-3 fatty acid 
that for the (EPA), which is the precursor for eicosanoids. Eicosanoid are similar compounds of 
hormones that play an essential role in the immune response. In addition, EPA can become (DHA), 
which is an essential fatty acid in cell tissue layers of the eye and brain. The objective of this study 
was to evaluate the effects of linseed oil on degradability, performance, carcass characteristics and 
some blood parameters in fattening lambs 

Material and methods In first experiment, ruminal degradability of dry matter, crude protein, 
NDF and ADF were measured by nylon bag technique using three fistulated Zell sheep that fed at 
maintenance level. Incubation time consisted of 0, 4, 8, 16, 24, 36, 48, 72 and 96. The experimental 
animal were kept in individual cage and fed at 8 am and 20 pm with experimental diet to ratio of 70 
to 30 forage to concentrate. In the second experiment, the effects of various levels of linseed oil on 
performance, carcass characteristics and blood parameters were studied. The performed experiment 
was completely randomized design (CRD) with four diets containing zero, 1.5, 3 and 4.5 percent 
linseed oil on 16 male lambs with initial average weight 27± 2 kg and 5-6 months old for 90 days. 
Energy and chemical composition of rations were similar. The experimental diet was balanced 
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using the Small Ruminants Nutrition System (SRNS). Monthly weighing was carried out at the end 
of the experiment by applying 12 hours of starvation before weighing, and daily feed intake was 
used to calculate the feed conversion ratio. Data obtained were analyzed by statistical software SAS 
(version 1.9). 

Results and discussion Dry matter degradability significantly affected by experimental 
treatments (P<0.05). However, the crude protein, NDF and ADF not observed significant difference 
between treatments. In first experiment, ruminal degradability of dry matter, crude protein, NDF 
and ADF were measured by nylon bag technique using three fistulated Zell sheep that fed at 
maintenance level. Incubation time consisted of 0, 4, 8, 16, 24, 36, 48, 72 and 96 h. Dry matter 
degradability and crude protein not observed significant difference between treatments. In the 
second experiment, experimental diets had significant effect on feed intake also results of the 
current experiment showed that linseed oil in 4.5% of dry matter had most negative effects on 
nutrient digestibility of total mixed ration (P< 0/05). Diet contained linseed oil and thyme oil 
affected some carcass characteristics significantly compared to other treatments (P<0/05). Linseed 
oil increased C18:3, C18:2 and P/S ratio (P<0.05). Linseed oil had a significant effect on the blood 
parameters of treatments. 

Conclusion In general, degradation of dry matter results showed that adding linseed oil, had 
little effect on the degradation of dry matter and protein and numerically, was reduced compared to 
control. With increasing the level of linseed oil in the diet, the mean of NDF degradability, feed 
intake, and apparent digestibility of nutrients was a downward trend and did not improve these 
indices. In this study, adding linseed oil improved daily gain and feed conversion ratio compared to 
the control. The carcass fatty acids, omega-3 fatty acids increased, which is an indicator of health. 
The overall result of this study showed that increasing the level of linseed oil decreased the average 
degradation of NDF, feed intake and digestibility of nutrients but improved the carcass quality 
traits.  
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