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Introduction : Proper nutrition management during calf rearing is one of the most important factors which
influence herd profitability. Environmental stressors and immature immune system of calves, reduce the viability
of the animal. Today, attempts are being made to increase immune system postnatal calf life in various ways.
Supplying unsaturated fats, which have double bonds on their structure, in starter diet, is one of the suggested
solutions to improve the calf’s immune system. Neonata ruminants do not have the ability to biosynthesize fatsoluble vitamins (A, D3, E), while these vitamins play a major role in the animal's immune system and their
performance. Supplying fat-soluble vitamins in the calves’ diets is critical for the normal growth of muscles and
the body skeleton, as they have an improvement role to improve the immune system in animals. The common
symptoms of a fat soluble vitamin deficiency in suckling calves are growth retardation, coarse hair, and
susceptibility to infectious diseases.
Materials and Methods: In this experiment, twenty eight Holstein female calves with an average weight of
37.74 kg (± 4/76) were used from birth to 56 days. After birth claves were separated from their dam and after
weighing they transferred to individual pen. On the fourth day, the calves were randomly assigned to one of four
treatments. All calves received colostrum for the first 3 d and then whole milk at 8% of bodyweight in the two
equal part in the morning (4.00 A.M) and evening (16 P.M) until weaning. The experimental treatments included:
1) control: whole milk with starter 2) control diet supplemented with flaxseed oil (0.3ml per kilogram of body
weight) 3) control diet and weekly injection of 7 cc of fat-soluble vitamins (A, D3, E) 4) The control diet which
supplemented with flaxseed oil (0.3ml per kilogram of body weight) plus weekly injection of 7 cc of fat-soluble
vitamins. Flaxseed oil was mixed into milk (morning feeding) until weaning. During the experiment period, calves
had ad libitum access to chopped alfalfa hay and starter diet. Water from a plastic bucket (7 liters), filled twice a
day, and was provided throughout the study. Composition of starter did not change throughout the experiment.
Starter intake was recorded daily. Body weight gain determined weekly until the end of experiment. Fecal
consistencies were scored twice a day. Blood sample were harvested from jugular vein for collection of blood
serum. Blood metabolites, glucose, cholesterol, triglycerides were analyzed using commercially available
colorimetric and enzymatic assay kits. Data were analyzed using SAS version 9.4 as a randomized completely
randomized design experiment. For all results, significant differences between treatments were reported at P≤ 0.05
and tendencies were reported at 0.05 < P≤ 0.10. Least square means for each treatment are reported in the tables
and were separated using Tukey’s test.
Results and Discussion: The results of this study showed that the use of flaxseed oil and injection of fatsoluble vitamins during pre-weaning period had no significant effect on the starter feed intake, daily weight gain,
rectal temperature and skeletal growth parameters of calves.
Serum concentrations of total protein, triglyceride, creatinine and urea were not affected by experimental
treatments. Claves received flaxseed oil and fat soluble vitamins injection tended to have the lowest serum glucose
concentration (P<0.10). Calves received flax seed oil and fat soluble vitamins injection had the highest cholesterol
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concentration.
Conclusion: The results of this study indicated that inclusion of flaxseed oil and injection of fat-soluble
vitamins (A, D, E) had no any marked effects on weight gain, daily feed intake and skeletal bone growth.
Keywords: Calf, Fat-soluble vitamins, Flaxseed oil, Unsaturated fatty acids.
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چکیده
بهمنظور بررسی تأثیر روغن دانه کتان و ویتامینهای محلول در چربی ( )E, D3, Aبر عملکرد و فراسنجههای خونی گوسالههای شیرخوار ،آزمایشی
با استفاده از  82رأس گوساله شیرخوار ماده هلشتاین اجرا شد .در این آزمایش ،گوسالهها در سن چهار روزگی بهصورت کامالً تصادفی به یکی از چهار
تیمار مورد آزمایش اختصاص داده شدند .تیمارهای مورد آزمایش شامل )1 :شیرکامل همراه با استارتر آغازین (شاهد)  )8جیره شاهد مکمل شده با
روغن کتان (4/3میلی لیتر بهازای هر کیلو وزن بدن) )3 ،جیره شاهد و ترزیق هفتهای هفت سیسی ویتامین محلول در چربی  )0جیره شاهد مکمل
شده با روغن کتان ( 4/3میلی لیتر بهازای هر کیلو وزن بدن) و ترزیق هفتهای هفت سیسی ویتامین محلول در چربی .نمونههای خون در روزهای ،1
 35 ،82 ،10روزگی (زمان از شیر گیری) از سیاه رگ گردنی جمعآوری شد .نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی تأثیری بر مصرف خوراک ،افزایش
وزن روزانه ،بازده خوراک و رشد اسکلتی نداشت .غلظت پارامترهای سرم خونی مانند گلوکز ،پروتئین تام ،کراتنین ،تری گلیسیرید و اوره سرمی خون
تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفتند .نتایج بهدست آمده از این آزمایش نشان میدهد که استفاده از اسیدهای چرب اشباع نشده چندگانه روغن
دانه کتان و یا تزریق ویتامین محلول در چربی نه تنها هیچ تأثیر سوئی بر عملکرد گوسالهها نداشت ،بلکه سبب بهبود برخی از متابولیت سرمی نیز شد.
واژههای کلیدی :اسیدهای چرب غیراشباع ،روغن کتان ،گوسالههای شیرخوار ،ویتامینهای محلول در چربی.

مقدمه

1

موفقیت یک واحد پرورشی گاو شیری منوط به جایگزین نمودن
گوسالهها و تلیسههای با کیفیت ،در گله میباشد .لذا مدیریت و تغذیه
صحیح در پرورش گوسالههای شیرخوار جایگزین از مهمترین ارکان در
سود آوری گله میباشد ( .)Quigley et al., 2006در بدو تولد و در
طی دوران شیرخوارگی بهدلیل وجود عوامل استرسزای محیطی و نیز

عدم تکامل سیستم ایمنی ،قدرت زندهمانی حیوان بهشدت تقلیل
مییابد .از طرفی ،در این دوره سیستم آنزیمی حیوان کامل نبوده و لذا
قادر به استفاده از برخی مواد نمیباشد .خوراندن آغوز با کیفیت به
گوسالهها در اولین ساعات زندگی ،از مهمترین راهکارهای مناسب و
ضروری برای انتقال ایمنی غیرفعال به گوساله شیرخوار میباشد .امروزه
سعی میگردد که به روشهای مختلفی توانایی سیستم ایمنی در
گوسالههای شیرخوار را افزایش دهند (.)Godden et al., 2009
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استفاده ازچربیهای غیراشباع که دارای دو باند دوگانه میباشد ،از
راهکارهای پیشنهادی برخی از محققین در بهبود سیستم ایمنی نوزاد
حیوانات میباشد (.)McDonnell et al., 2019
تغذیه با چربیهای غیراشباع نه تنها به تأمین انرژی حیوان ،بلکه
به توسعه سیستم متابولیکی و آنزیمی حیوان نیز کمک میکند .فقدان
چربی در جیره و عدم بیوسنتز برخی از ویتامینها منجر به محدودیت
رشد حیوان میگردد .از مهمترین روغنهایی که امروزه تحقیقات
گستردهای بر روی آن صورت گرفته روغن دانهکتان میباشد .روغن
دانهکتان بهطور متوسط حاوی نه درصد اسیدهای چرب اشباع12 ،
درصد اسیدهای چرب دارای یک پیوند دوگانه و  33درصد اسیدهای
چرب با چند پیوند دوگانه ( )PUFAمیباشد ( Thiessen Debbie,
.)2004
اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه در روغن دانه کتان ،از  15درصد
اسیدهای چرب اومگا ( 5بهطور عمده اسید لیننولئیک) و  33درصد اسید
لینولنیک تشکیل شدهاند ( .)Ambrose et al., 2006روغن دانهکتان
یکی از منابع اصلی و باارزش اسیدهای چرب امگا 3-ضروری (عمدتاً
آلفا لینولئیک اسیدکه پیشساز ایکوزاپنتانوئک اسید است) میباشد
( .)Newkiri, 2015ایکوزاپنتانوئک اسید پیشساز ایکوزونوئیدها بوده
که مشابه ترکیبات شبه هورمونی عمل مینمایند و نقش مهمی در
سیستم ایمنی حیوان ایفا مینمایند (.)Hill et al., 2011
نوزاد نشخوارکنندگان در اوائل زندگی بهدلیل عدم توسعه شکمبه
از سیستم ناودان مری استفاده مینمایند و مواد غذایی بهویژه اسیدهای
چرب غیراشباع بدون اینکه پروسه بیوهیدروژناسیون بر روی آنها
صورت پذیرد و ویتامینهای محلول در چربی بدون هیچگونه تغییری
میتوانند مستقیماً وارد روده باریک شده و اثرات مثبت خود را ایفا
نمایند .لذا تصور میگردد با وجود پروفایل اسیدهای چرب ضروری
موجود در دانه کتان ،استفاده از روغن کتان و ویتامینهای محلول در
چربی میتواند در بهبود بازده خوراک ،ضریب رشد ،انرژی متابولیسمی،
رشد طبیعی غضالت و استخوانها و همچنین بهبود سیستم ایمنی مؤثر
باشد ( .)Masmeijer et al., 2020از طرفی ،بهعلت اینکه نوزاد
نشخوارکنندگان توانایی بیوسنتز ویتامینهای محلول در چربی ( A,
 )D3, E, Kرا نداشته و غلظت این ویتامینها در سرم خون آنها کم
است ،ممکن است با کمبود این ویتامینهای ضروری روبهرو شوند که
از عالئم آن میتوان به کاهش رشد ،موهای زبر و مستعد ابتال به
بیماریهای عفونی اشاره کرد (McDowell and Lee, 2008; Abd
).Elghany et al., 2008
کارچر و همکاران ( )Karcher et al., 2014گزارش نمودند که
فاکتورهای التهابی و شاخصهای رشدی و عملکردی در گوسالههای
شیرخوار ،با افزودن روغن ماهی و روغنکتان در جایگزینکننده شیر
تغییر مییابد بهطوریکه افزودن روغنکتان سبب بهبود ضریب تبدبل
غذایی و نرخ رشد بیشتری در گوسالهها شده بود و از طرفی ،کاهش

ژنهای  IL-4و  IL-8در آنها گردیده بود ،در حالی که روغن ماهی
اثر مثبتی در کاهش بیان  TNF-αاز خود نشان داد.
هیل و همکاران ( )Hill et al., 2011با افزودن مکمل تجاری با
نام ( NeoTec4ترکیبی از روغن نارگیل ،روغن کتان و اسید استیک)
در جایگزین شیر گوسالههای شیرخوار ،پارامترهای ایمنی و سالمت و
رشد را مورد سنجش قرار گرفت ،نتایج این آزمایش حاکی از آن بود که
مصرف  NeoTec4باعث بهبود ضریب تبدیل غذایی ،مصرف خوراک
و میانگین افزایش وزن روزانه شد و از طرفی ،باعث کاهش تحریک
فاکتورهای التهابی  TNF-αو  IL-4در خون گوسالهها شد.
کروگر و همکاران ( )Krueger et al., 2016گزارش نمودند که
استفاده از ویتامینهای محلول در چربی در شیر پاستوریزه مورد استفاده
گوسالههای شیرخوار ،باعث همکوشی این ویتامینها گردیده است و از
طرفی ،سبب بهبود عملکرد و سالمت و نیز افزایش انتقال فعال
هپتاگلوبین در گوسالههای تغذیه شده با شیر پاستوریزه شده بود.
با توجه به وجود اطالع اندک در خصوص استفاده از روغن دانه
کتان و ویتامینهای محلول در چربی و یا استفاده توأم آنها در نوزاد
نشخوارکنندگان ،آزمایش پیش رو با هدف بررسی اثرات روغن کتان و
تزریق ویتامینهای محلول در چربی بر عمکرد ،بر ابعاد بدن ،پارامترهای
سالمتی حیوان ،متابولیتهای خونی گوسالههای شیرخوار طراحی و اجرا
گردید.

مواد و روشها
این پژوهش در مرکز تحقیقات گاوشیری دانشگاه فردوسی مشهد
در اوایل تیر ماه تا اواسط آبان ماه سال  1311انجام گردید .تعداد 82
رأس گوساله ماده هلشتاین با میانگین وزن ( 33/3)±0/2کیلوگرم ،بعد
از تولد از مادر جدا شده و پس از وزنکشی به جایگاههای انفرادی منتقل
شدند .گوسالهها بهمدت سه روز متوالی دو نوبت در روز و هر وعده با
دو لیتر آغوز با کیفیت تغذیه شدند (رفلکتومتر چشمی  ATCمدل 4438
و بریکس  4تا  38درصد برای تعیین کیفیت کلستروم استفاده گردید)
و از ابتدای روز چهارم شیر کامل جایگزین کلستروم گردید.
در ابتدا ،روز چهارم گوسالهها بر مبنای وزن دستهبندی و بهصورت
کامالً تصادفی به یکی از چهار تیمار اختصاص داده شدند .تیمارها مورد
آزمایش شامل )1 :شیرکامل همراه با خوراک آغازین (شاهد)  )8جیره
شاهد به همراه شیرمکمل شده با روغن کتان بهصورت گاواژه همراه
شیر ( 4/3میلی لیتر بهازای هر کیلو وزن بدن)  )3جیره شاهد و ترزیق
هفتهای هفت سی سی ویتامین محلول در چربی (محلول استریل
تزریقی از شرکت رازک ،هر میلیلیتر حاوی،Vitamin A 34444IU :
 )0 )A, D3, E ،Vitamin E 84mg ،Vitamin D314444 IUجیره
شاهد به همراه شیر مکمل شده با روغن کتان ( 4/3میلی لیتر بهازای
هر کیلو وزن بدن) و ترزیق هفته ای هفت سی سی ویتامین محلول در
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 اجزای تشکیلدهنده خوراک آغازین و ترکیبات آن.گروهها یکسان بود
. ارائه شده است1 در جدول

.چربی بودند
 گوسالهها بهصورت آزاد به خوراک آغازین و،در کل دوره آزمایش
 ترکیبات موجود درخوراک آغازین در تمامی.آب دسترسی داشتند

 اقالم تشکیلدهنده و ترکیبات شیمیایی جیره آغازین آزمایش-1 جدول
Table 1- Ingredients and chemical compositions of the beginning experimental diet

اقالم خوراکی
Ingredients (%DM)

ذرت آسیاب شده
Ground corn

جو اسیاب شده
Milled barley

کنجاله سویا
Soybean meal

سبوس گندم
Wheat bran

مکمل ویتامینی
Mineral-vitamin premix

سنگ آهک
Limestone

45
15
29
9
1
1

ترکیب شیمیایی
Chemical composition

پروتئین خام
Crude protein (%)

ماده خشک
Dry mater (%)

20.1
90.5

کربوهیدرات های غیرفیبری
Non-fibrous carbohydrates (NFC)

57.7

عصاره اتری

3.1

Ether extracts (EE) (%)

فسفر
Phosphorus (%)

کلسیم
Calcium (%)

خاکستر
Ash (%)

ماده آلی
Organic matter (%)

فیبر نامحلول در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber (%)

0.6
0.7
5.29
94.71
57.7

فیبر نامحلول در شوینده اسیدی

6.9
Acid detergent fiber (%)
)mg/kg(  فسفر،7011)mg/kg(  کلسیم،3000 )IU/Kg( E ویتامین،300000 )IU/Kg( D3  وتامین:اقالم تشکیلدهنده مکمل ویتامینی در جیره آغازین
 سلنیوم،3000 )mg/kg(  مس،10000 )mg/kg(  روی،5000 )mg/kg(  منگنز،40000 )mg/kg(  سدیم،20700 )mg/kg(  منیزیم،30000
.1000 )mg/kg(  آنتیاکسیدان،100 )mg/kg(  کبالت،2 )mg/kg(  سلنیوم آلی،120)mg/kg(  ید،100 )mg/kg(
Vitamin supplement components in the initial diet: vitamin D3 300000 (IU/Kg), vitamin E 3000 (IU/Kg), calcium 7011
(mg/kg), phosphorus 30000 (mg/kg), magnesium 20700 (mg/kg), sodium 40000 (mg/kg), manganese 5000 (mg/kg), zinc
10000 (mg/kg), copper 3000 (mg/kg), selenium 100 (mg/kg), iodine 120 (mg/kg), organic selenium 2 (mg/kg), cobalt
100 (mg/kg), antioxidant 1000 (mg/kg).
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برای تعیین ترکیب و کیفیت شیر در طول دوره آزمایش ،چهار نوبت
نمونهگیری انجام شد و نمونهها با استفاده از دستگاه میلکواسکن ( Foss
 )FT3, Foss Electric, Hillerød, Denmarkبرای ارزیابی میزان
پروتئین ،چربی ،الکتوز و مواد جامد موجود در آنها مورد آنالیز قرار
گرفتند.
خوراک آغازین مورد استفاده نیز در انتهای هر هفته و در هنگام
تولید ،نمونهبرداری و تا زمان تعیین مواد مغذی موجود در آن ،در دمای
 -84درجه سلیسوس ذخیره گردید .پارامترهای سالمتی گوسالهها مانند
سرفه ،ترشحات بینی و چشم ،قوام مدفوع و میزان سرحالی گوساله
بهصورت روزانه و بعد از وعده شیر صبح ،بر اساس روش دانشگاه
ویسکانسن ( )McGuirk, 2005مورد ارزیابی و نمرهدهی قرار گرفت.
بر اساس این روش ،نمره صفر به دامهای کامالً سالم و نرمال و بقیه
نمرات بر اساس شاخص سالمتی (تا  )3امتیاز داده میشد.
دمای رکتوم نیز بهصورت هفتگی و در ساعات  18تا  10بهکمک
دماسنج دیجیتال ( )Vekto TM - 502اندازهگیری میشد .در ابتدای
هر هفته وزن و فرم بدن که شامل ارتفاع بدن ،ارتفاع ران ،فاصله
استخوانهای پین تا هیپ ،فاصله استخوانهای پین ،فاصله
استخوانهای پین ،محیط قفسه سینه ،عمق بدن ،طول کل (از وسط
سر تا ابتدای دم) ،طول ران ،عرض قفسه سینه ،عرض شانه و عرض
ران با کمک کولیس و متر اندازهگیری شد (.)McCoard et al., 2019
نمونه خون در روزهای 82 ،10 ،1و  35آزمایش قبل از وعده شیر
صبح از هر گوساله گرفته شد و پس از سانتریفیوژ با دور 3344 rpm
( )1341 xgبهمدت  14دقیقه ،سرم آنها جدا و تا زمان اندازهگیری
متابولیتهای گلوکز ،کلسترول ،تریگلیسیرید ،کراتینین ،اوره سرمی
خون ،پروتئین تام و  HDLدر دمای -84درجه سانتیگراد نگهداری
شد .متابولیتهای خونی با استفاده از کیتهای تجاری رایج و با استفاده
از دستگاه اتوآناالیزر مدل  Alpha Classicاندازهگیری شدند.
تجزیه و تحلیل دادههای آماری در قالب طرح کامالً تصادفی با
استفاده از نرمافزار  SAS1/0و بهروش  GLMآنالیز شد و میانگین
دادهها با استفاده از آزمون توکی – کرامر در سطح آماری  13درصد
مقایسه گردید.

نتایج و بحث
همانطور که در جدول  8مشاهده میشود ،مصرف خوراک ،افزایش
وزن ،بارده خوراک ،دمای رکتوم و نمره مدفوع تحت تأثیر تیمارهای
مورد آزمایش قرار نگرفت ،دادههای بهدست آمده همسو با نتایج گزارش
شده با سایر محققین میباشد (Hill et al., 2011; Kadkhoday et

) .al., 2017در حالیکه کریمی و همکاران ()Karimi et al., 2021
تأثیر معنیداری در استارتر مصرفی گوسالههای شیرخوار تغذیه شده با
منابع مختلف چربی گزارش کردند .مطالعات نشان میدهد که خوراک
مصرفی میتواند متأثر از سن ،میزان چربی کل جیره ،نوع چربی و نسبت
اسیدهای چرب غیراشباع به اشباع جیره باشد ( Doppenberg and
.)Palmquist, 1991; Ghorbani et al., 2020; Hill et al., 2011
محققین گزارش نمودند که افزودن اسیدهای چرب غیراشباع
 C18:2و  C18:3در خوراک گوسالههای شیرخوار تأثیر معنیداری بر
افزایش وزن نداشته است ( ،)Kadkhoday et al., 2017حال آن که
گوسالههای تغذیه شده با نمکهای کلسیمی روغن کتان وزن نهایی
بیشتری را نشان دادند (.)Thiessen Debbie, 2004
همانگونه که در جدول  8مشاهده میشود ،تیمارها تأثیر معنیداری
بر افزایش وزن روزانه گوسالهها نداشت .این نتایج با نتایج بهدست آمده
از آزمایش بلیکلی و همکاران ( )Blakely et al., 2019ناهمسو است
که گزارش کردند ،گوسالههای دریافتکننده ویتامینهای محلول در
چربی نسبت به گروه شاهد از افزایش وزن کمتری برخوردار بودند .این
تفاوت در نتیجه ،ممکن است بهدلیل مصرفی ویتامین و یا شرایط
آزمایش باشد .از طرفی ،هیل و همکاران ( )Hill et al., 2009بیان
کردند که استفاده از روغنهای ( C18:3لینولنیک اسید) در جیرههای
استارتر گوسالههای شیرخوار منجر به باال رفتن افزایش وزن و بازده
خوراک میگردد (.)Garcia et al., 2015
بازده خوراک در کل دوره تحقیق ،تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی
قرار نگرفت .کدخدایی و همکاران ( )Kadkhoday et al., 2017بیان
کردند که بهطور کلی ،افزودن منابع مختلف چربی شامل اسیدهای چرب
 C18:2و  C18:3تأثیر معنیداری بر بازده خوراک گوسالهها خواهد
داشت .از طرفی ،ال-دی هی و همکاران ()El-Diahy et al., 2016
نیز بیان نمودند که ضریب تبدیل خوراک با افزودن روغن کتان در جیره
بهبود مییابد و به عبارتی ،مقدار ماده خشک ،پروتئین و  TDNکمتری
برای تولید یک لیتر شیر با  0درصد چربی الزم است .کارچر و همکاران
( )Karcher et al., 2014در گزارشات بهدست آمده از تحقیق خود
نشان دادند که گوسالههای دریافتکننده روغن کتان نسبت به
گوسالههایی که روغن ماهی دریافت کرده بودند ،بازده خوراک بهتری
را از خود نشان دانند .شاید از دالیل احتمالی عدم معنیدارشدن بازده
خوراک ،تفاوت در شرایط آزمایشی و مدیریتی ،نوع واریته دانه کتان و
فرایند استحصال روغن آن و سایر عوامل ناشناخته بوده باشد که
میتواند بهعنوان خطای آزمایش محسوب گردد.
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جدول  -2تأثیر تیمارهای آزمایش بر عملکرد و سالمت گوسالههای شیرخوار
Table 2- Effect of experimental treatments on performance and health of weaning calves

تیمارهای آزمایشی
عملکرد

Experimental treatments

روغن کتان  +ویتامین

ویتامین

روغن کتان

شاهد

Flax seed oil+vitamin

Vitamin

Flax seed oil

Control

687.20

575.70

627.90

461.50

430.60
0.73

P value

SEM

0.15

47.97

524.00

0.09

22.61

486.50

513.20

0.24

0.07

0.91

0.73

0.82

0.56

0.057

38.71

38.65

38.76

38.67

0.42

0.05

0.78

0.84

0.83

0.89

Performance

( )g/dayخوراک مصرفی
Feed intake

( )g/dayافزایش وزن روزانه
Average daily gain

بازده خوراک
Feed efficiency
()°Cدمای بدن
Body temperature

نمره مدفوع
Fecal score

در هر ردیف حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد ).)p<0.05
In each row, different letters indicate a significant difference (p<0.05).

دمای رکتوم تحت تأثیر تیمارهای مختلف بر قرار نگرفت .هیل و
همکاران ( )Hill et al., 2011نیز بیان کردند که مکمل کردن جیره با
اسیدهای چرب تأثیری بر روی دمای رکتوم نداشت .دمای رکتوم به
منظور تعیین سالمتی حیوان ،که نشاندهنده بیماریهایی همچون
اسهال ،نفخ ،سرماخوردگی ،افسردگی و کاهش اشتها است ،تعیین
میگردد .در گوسالههایی که دمای رکتوم آنها بیش از  31/3درجه
سلسیوس باشد ،بهعنوان گوسالههای تب دار شناسایی میگردند.
همانگونه که در جدول دو مشخص است ،دمای رکتوم تمامی گوساله
زیر  31درجه میباشد که در دامنه طبیعی درجه حرارت گوساله سالم
( 31-32درجه سلیسیوس) میباشد.
اسکور مدفوع در بین تیمارها اختالف معنیداری را نشان نداد .بر
اساس روش پیشنهادی دانشگاه ویسکانسن ( )McGuirk, 2005امتیاز
صفر برای دامهای سالم و امتیاز سه برای دامهای بیمار اختصاص داده
میشود .دادههای بهدست آمده نشاندهنده آن است که گوسالهها در
کل دوره از سالمتی نسبی برخوردار بودهاند ،زیرا درجه اسکور مدفوع
آنها زیر یک میباشد .هر چند که اسکور مدفوع در گروه کنترل کمی
باالتر از بقیه تیمارها است و این احتماالً بهدلیل مبتال شدن یک گوساله
به اسهال در اوایل آزمایش برمیگردد .هیل و همکاران (Hill et al.,
) 2007; Hill et al., 2009نشان دادند که تغذیه گوسالهها با لینولنیک
اسید تأثیر مثبتی بر روی سالمت آنها دارد و گوسالههایی که این اسید
چرب را دریافت کردند نمره مدفوع بهتر و روزهای ابتال به اسهال
کمتری را نسبت به تیمارهای دیگر داشتند.
نتایج مربوط بر رشد استخوانی و ابعاد بدنی گوسالهها در جدول 3
نشان داده شده است .این نتایج نشان میدهد که استفاده از روغنکتان
و ویتامینهای ( )A, D3, Eدر شیر گوسالهها تأثیر معنیداری بر

( Ghasemi et al.,

فراسنجههای رشد نداشت .قاسمی و همکاران
 )2017گزارش کردند که افزودن منابع چربی (روغن سویا ،پیه و روغن
پالم) به جیره گوسالهها تأثیری بر پارامترهای ابعاد بدنی آنها نداشته
است .کدخدایی و همکاران ( )Kadkhoday et al., 2014نگارش
کردند که منابع مختلف چربی و اسیدهای چرب  C18:2و C18:3
تأثیری بر نمره بدنی و پارامترهای رشد اسکلتی گوسالههای شیرخوار
نداشته است.
بر اساس نتایج بهدست آمده ،اختالف معنیداری بین غلظت گلوکز
سرمی خون در تیمارهای مختلف مشاهده نشد (جدول  .)0هر چند که
غلظت گلوکز به لحاظ عددی در تیمار حاوی روغن کتان نسبت به سایر
تیمار بیشتر بود ،از دالیل احتمالی میتوان به این نکته اشاره کرد که
بهرهوری از منبع انرژی در گوسالههای مصرفکننده روغن کتان بیشتر
صورت گرفته است و لذا بخشی از گلوکز که برای تأمین انرژی بوده،
مورد استفاده قرار نگرفته است ( ،)Thiessen Debbie, 2004ولی عدم
تفاوت معنیدار دادههای فوق در این آزمایش ممکن است بهدلیل
باالبودن خطای آزمایش باشد.
اختالف معنیداری بین کلسترول تیمارهای آزمایشی مشاهده
میگردد .تیمار حاوی روغن کتان و ویتامین در کل دوره آزمایش غلظت
کلسترول بیشتری را نسبت به سه تیمار دیگر به خود اختصاص داده
بود ( .)p>4/43کلسترول نقش اساسی در غشای سلولی داشته و
پیشساز بسیاری از ترکیبات منجمله هورمونهای استروئیدی،
اسیدهای صفراوی و ویتامین  Dمیباشد .رژیم غذایی ،وزن بدن ،سن،
جنسیت و وراثت از جمله عوامل مؤثر بر سطح کلسترول خون میباشند.
غلظت پروتئین تام در این مطالعه تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار
نگرفت.
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جدول  –3اثر تیمارهای بر فراسنجههای رشد اسکلتی (سانتی متر)
)Table 3- Effect of experimental treatment on structural growth parameters (cm

تیمارهای آزمایشی
فرآسنجه های رشد اسکلتی

Experimental treatments

P value

SEM

0.21

0.64

82.51

0.27

0.68

86.31

86.66

0.21

0.30

24.46

23.94

23.89

0.13

0.16

9.05

9.10

9.54

9.17

0.66

0.27

16.21

16.09

15.89

15.76

0.66

1.11

85.46

85.46

84.00

84.13

0.91

1.55

90.17

90.74

90.49

89.29

0.84

1.10

96.80

96.63

95.54

96.06

0.54

0.42

27.74

27.79

27.03

27.66

0.20

0.22

11.46

11.13

11.24

10.80

0.31

0.26

15.97

16.57

16.37

16.60

0.41

0.4301

23.86

23.63

23.60

22.89

روغن کتان  +ویتامین

ویتامین

روغن کتان

شاهد

Flax seed oil + vitamin

Vitamin

Flax seed oil

Control

81.69

80.66

81.17

85.26

85.06
24.66

Structural growth parameters

) (cmارتفاع بدن
Withers height
) (cmارتفاع ران
Hip height
) (cmفاصله پین تا هیپ
Hip to pin
) (cmعرض پین
Pin width
) (cmعرض هیپ
Hip width
) (cmمحیط قفسه سینه
Heart girth
) (cmعمق بدن
Body barrel
) (cmطول کل
Top line
) (cmطول ران
Rump length
) (cmعرض قفسه سینه
Chest width
) (cmعرض شانه
Shoulder width
) (cmعرض ران
Rump width

در هر ردیف حروف غیرمشابه نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد ).)p<0.05
In each row, different letters indicate a significant difference (p<0.05).

بر اساس نتایج موجود ،تأثیر افزودن روغنکتان به جیره و تزریق
ویتامینهای محلول در چربی به گوسالهها بر غلظت کراتنین سرم خون
معنیدار نبوده است .کراتینین موجود در خون ،یک شاخص دقیق تجزیه
و تخریب بافتهای ماهیچهای بهحساب میآید ،در طیور ( Yunianto
 ،)et al., 1997خوک ( )Pearce et al., 2013و گاوشیری
( )Schneider et al., 1988کمبود انرژی ،میزان کراتینین را افزایش
میدهد.
در این پژوهش ،اوره سرمی خون تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفت.
غلظت تری گلیسیرید خون تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت
و اختالف بین تیمارها معنیداری نشد .از جمله عوامل تأثیرگذار بر
غلظت تری گلیسیرید خون میتوان به فعالیت لیپاز پانکراسی و میزان
مصرف جیره آغازین اشاره کرد (.)Hill et al., 2009

نتایج بهدست آمده از این آزمایش اختالف معنیداری را بین HDL

در تیمارهای مختلف نشان میدهد ،بهگونهای که تیمار دریافتکننده
شیر مکمل شده با روغن کتان و ویتامین و تیمار دریافتکننده شیر
مکمل با روغنکتان بهترتیب دارای بیشترین میزان غلظت  HDLدر
سرم خون خود بودند ( .)p< 4/43اشپیتان و همکاران (Śpitalniak-
 )Bajerska et al., 2020گزارش کردند که مکمل کردن جایگزین
کننده شیر با روغن کتان برای گوسالههای شیرخوار باعث افزایش میزان
 HDLسرم شد .در حالی که قاسمی و همکاران ( Ghasmi et al.,
 )2017بیان کردند که افزودن منابع مختلف چربی به جیره آغازین
گوسالهها در شرایط تنش سرمایی اثر معنیداری بر روی میزان غلظت
 HDLسرمی نداشت.
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 اثر تیمارهای آزمایش بر فراسنجههای سرم-4 جدول
Table 4- Effect of experimental treatments on serum metabolites

تیمار
فراسنجه های سرم
Serum metabolites

گلوکز
Glucose (mg/dl)

کلسترول
Cholesterol (mg/dl)

پروتئین تام
Total Protein (g/dl)

کراتینین
Creatinine (mg/dl)

اوره
Urea, mg/dl)

یپوپروتئین با چگالی باال
high-density lipoprotein (HDL) (mg/dl)

تری گلیسرید
Triglyceride (mg/dl)

Treatment

SEM

P value

88.54

3.78

0.09

91.65b

109.83a

4.503

0.00

5.77

5.42

5.45

0.117

0.10

1.17

1.14

1.15

1.16

0.062

0.98

25.04

27.30

26.52

24.04

1.686

0.52

20.30b

23.65ab

22.09b

28.70a

1.414

0.00

27.91

24.48

22.52

23.26

2.838

0.55

شاهد

روغن کتان

ویتامین

ویتامین+روغن کتان

Control

Flax seed oil

Vitamin

Flaxseed oil + vitamin

97.21

99.07

87.75

84.43b

97.13ab

5.66

)p<0.05) حروف غیرمشابه در هر ردیف نشاندهنده اختالف معنیدار میباشد
In each row, different letters indicate a significant difference (p<0.05).

 تیمارهای مورد استفاده هیچ اثر. خون گوسالهها شده استHDL و
 کمترین بازده خوراک مصرفی در.سوئی بر سالمت حیوان نگذاشتهاند
گوسالههای مصرفکننده روغن کتان و ویتامین محلول در چربی
 غذای، بدین معنی که حیوان بهازای هر واحد وزن،بهدست آمده است
 درصد بهبود یافته12 ًکمتری مصرف نموده است و بازده خوراک تقریبا
 این تیمار از، چنانچه هزینه تولید در نظر گرفته شود، بنابراین.است
 همه دامها از لحاظ، از طرفی.لحاظ اقتصادی مقرون بهصرفه خواهد بود
.سالمتی در حد مطلوبی قرار داشتهاند

نتیجهگیری کلی
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که استفاده از روغن دانه
 در گوسالههای شیرخوار تأثیر معنیداریA, D3, E کتان و ویتامینهای
، دمای بدن، بازده خوراک مصرفی، خوراک مصرفی،بر افزایش وزن
، ابعاد بدن و برخی از متابولیتهای خونی نداشته است،اسکور مدفوع
حال آن که افزودن روغن کتان بهتنهایی و یا بههنگام تزریق
ویتامینهای محلول در چربی منجر به افزایش معنیدار کلسترول سرم
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