اثر دانه کتان در تغذیه دام
کتان ( )Linum usitatissimيک محصول مهم چندساله است که يا به منظور استفاده از روغن حاصل از دانه
آن و يا براي استفاده از فيبر موجود در کاه آن کشتت مت شتده استتد دانته کتتان ( Flaxseedيتا )Linseed
عموماً زمان که تقريباً  09درصد دانه داراي حالت برآمدگ و برنگ قهوهاي روشن باشند (دوگايد و همکاران،
 )7992برداشت م شود که توليد دانه رسيده م کند که عموماً رنگ قهوهاي روشن دارد د

شکل دانه کتان
دانههاي کتان ،دانه هاي بسيار کوچک هستند و موسيالژ موجود در پوشش خارج آنها کيفيت بسيار لغزنده
به آنها م دهد که ترکيب آن لمس کردن و فرآيندسازي دانه کتان را مشکل م سازدد ابعاد تقريب دانه کتان در
جدول زير ارائه شده استد
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جدول زير :ابعاد فيزيک دانه کتان
طول (ميل متر)

عرض (ميل متر)

ضخامت (ميل متر)

7/7

4/5

9/55

منبع :برگرفته از مارتين و جنکينس ()7997
نتايج دو مطالعه بر روي آناليز تقريب دانه کتان در جدول  4-1نشان داده شده است که هتياراچ و همکاران
( 11 )1009دانه کتان پرورش يافته در خاکهاي زراع مختلف را در شمال داکاتا آزمايش کردنتد ،درحاليکته
کميسيون دانه کانادا ( )7990کيفيت دانه کتان کاناداي را از لحاظ تعيين کيفيت بتراي صتادرام متورد ارزيتاب
قرار دادندد
جدول  -4-1آناليز تقريب دانه کتان
ترکيب (درصد ماده خشک)

رطوبت

روغن

پروتئين

فيبر

خاکستر

هتياراچ و همکاران ()1009

2/1-5/3

31/0-32/5

76/0-31/6

36/2-46/5

-

کميسيون دانه کانادا ()7990

2/2

45/7

77/0

75/9

3/4

منبع :برگرفته از هتياراچ و همکاران ( )1009و کميسيون دانه کانادا ()7990
روغن کتان و ترکیب اسیدهاي چرب آن
بسته به محل ،رقم ،شرايط محيط و روش آناليز ممکن است ترکيب دانه کتان بطور معن داري متفتاوم باشتدد
گزارش شده است که دانه کتان حدود  45-35درصتد روغتن دارد (دوگايتد و همکتاران )7992 ،کته بصتورم
 31/0 -32/5درصد در واريته هاي آمريکتاي (هتيتاراچ و همکتاران )1009 ،و  45/7-30/4درصتد در واريتته
هاي کاناداي (کميسيون دانه کانادا )7990 ،م باشدد
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پراکندگ در اين اعداد نشان دهنده نقش محل و واريته کتان در محتتواي روغتن دانته کتتان استتد جتدول
محتواي روغن دانه هاي روغن کانادا را با هم مقايسه م کندد روغن کل موجود در دانته کتتان نظيتر ستاير دانته
هاي روغن عمده در کانادا است ول بطور معن داري از محتواي روغن دانه سويا بيشتر استد
جدول 1محتواي روغن دانه هاي روغن عمده کانادا
نوع محصول

ميزان روغن (درصد ماده خشک)

دانه کتان

45/7
45/4

دانه کلزا

44/5

دانه آفتابگردان

46/0

دانه سويا

79/5

منبع :برگرفته از کميسيون دانه کانادا ()7990
در هر حال ،آنچه که دانه کتان را به عنوان يک محصول مورد عالقه م سازد محتواي باالي روغن آن نيست
بلکه ،همچنانکه در قبل هم نشان داده شده است ،محتواي روغن آن بطور معن داري از محتواي روغن دانههتاي
روغن عمده باالتر نيست ،بلکه دليل آن درصد بسيار بتاالي استيد لينولنيتک آن استت کته بته عنتوان بخشت از
ترکيب اسيد چرب در جدول ارائه شده استد از کل روغن موجود در دانه کتان ،اسيد لينولنيک جزء اصل اسيد
چرب بيشتر ارقام دانه کتان م باشدد تحقيقام بر روي گونههاي محل دانه کتتان نشتان داده استت کته محتتواي
اسيد لينولئيک به صورم درصدي از کل ترکيب اسيدهاي چرب در دانه کتان کاناداي  55/2درصد (کميستيون
دانه کانادا )7990 ،و در دانه کتان ترک  61/5-56/5درصد م باشد (بوزان و تميل )7995 ،د
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جدول ترکيب اسيدهاي چرب دانه کتان
ميزان اسيدهاي چرب (درصد)
پالمتيک

استئاريک

اولئيک

لينولنيک

لينولئيک

هتياراچ و همکاران ()1009

6/3

6/1

70/4

15/7

51/5

کميسيون دانه کانادا ()7990

5/1

3/6

10/7

15/5

55/2

منبع :برگرفته از هتياراچ و همکاران ( )1009و کميسيون دانه کانادا ()7990
اين موضوع کامالً مشخص شده است که اسيد لينولنيک بعنوان جزئ از اسيدچرب دانه کتان داراي باالترين
سطح م باشد ،اما زمان که ترکيب اسيد چرب دانه کتان با ساير دانههاي روغن اصل مقايسه مت شتود ،ارزش
آن به عنوان يک محصول غذاي مفيد براي سالمت مشخص م شودد شايد از اين لحاظ دانه کتتان بعنتوان يتک
ماده خوراک مفيد مورد توجه قرار م گيرد که محتواي باالي اسيد لينولنيک آن در ارتقتاء ستالمت و همچنتين
جلوگيري از بيماريهاي مورد بحث قرار گرفته شرکت م کندد

تأثیر فرآیند اکستروژن بر بخش هاي پروتئیني دانه کتان
محتواي پروتئن يک فاکتور مهم در خوراک حيوان است ،زيرا به ميزان زيادي بتا کيفيتت ختوراک در ارتبتا
م باشدد پروتئين موجود در خوراک به ميزان زيادي در شکمبه هضم م شود و بررس تغيييتر شتکل آنهتا يتک
جزء کليدي در تخمين درست سيستم هضم پروتئين در نشخوارکنندگان استد حالليت پروتئين يک پارامتر مهم
است که بايد مورد توجه قرار گيرد زيرا که اين مطلب بر روي ارزش تغذيهاي خوراک مؤثر استتد در شتکمبه،
آنزيم ها و باکتريها به سرعت پروتئين محلول را هضم م کنند و توليد آمونياک م نمايندد آمونياک آزاد شده
ممکن است تا نقطهاي افزايش يابد که اين مقدار نيتروژن نتواند بطور کامل براي توليد و ساخت پروتئين مصرف
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شود و بنابراين نيتروژن بصتورم اوره بته هتدر مت رودد استيدهاي آمينته قابتل دستترا بتراي برداشتت در روده
کوچک از پروتئينهاي که در شکمبه هضم نشده اند منشاء م گيرندد اغلب فرض م شود که پروتئين در بخش
محلول فورا هضم شده و در شکمبه از دست م رود (جيروا و همکاران)7995 ،د مصطف و همکتاران ()7993
گزارش کردند که در نتيجه اکستروژن ،پتروتئين ختام محلتول دانته کتتان از  73/4درصتد بته  45/7درصتد کتل
پروتئين خام افزايش يافت که پيشنهاد کرد که اکسترود کردن قابليت هضم دانه کتان را کاهش م دهدد تغيير در
بخش هاي پروتئين اتصال يافته به اجزاي مختلف فيبتر ( NDICPو  )ADICPمت توانتد بتراي انتدازه گيتري
ميزان صدمه به پروتئين ها در اثر حرارم استفاده شودد اگر ميتزان  NDICPکتاهش و  ADICPافتزايش يابتد
م توان گفت که مقداري از پروتئين ها در اثر حرارم دچار آسيب شدندد يانگ و همکاران ( )1003نشان دادند
کتته حتترارم بتتيش از انتتدازه (بتتيش از  119درجتته ستتانتيگراد) يونجتته ،کميتتت  ADFرا افتتزايش داد و متقتتابالً
 ADICPرا نيز افزايش دادد
بررس ها نشان م دهد که به علت مصرف باالي دانه ذرم و کنجاله سويا در کنسانتره شروع کننده گوسالههتاي
شيرخوار ،نسبت اسيدهاي چرب امگا 6-به امگا 3-در جيره آنها زياد استد اين نسبت باال م تواند روي رشتد و
سالمت گوسالهها تأثير گذار باشد (هوم و همکاران)7996 ،د
آربوکل و اينيس ( )1007گزارش نمودند که گوسالههاي تغذيه شده با کنسانتره شروع کننتدهاي کته از نظتر
اسيد لينولنيک دچار کمبود است ،قادر به ساخت اين اسيد چرب در بدن خود نم باشندد بتر ايتن استاا روغتن
ماه و روغن کتان براي تأمين اسيد چرب ضروري لينولنيک (امگا )3-در تغذيه گوسالههاي شيرخوار تا سن سه
ماهگ مورد استفاده قرار گرفتد نتايج اين آزمايش نشان داد که مصرف روغن ماه اثري روي رشد گوسالهها
نداشت ،اما تغذيه روغن کتان (به ميزان  9/75درصد جيره) باعث افزايش رشد بته مقتدار  27گترم در مقايسته بتا
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گروه شاهد شدد بنابراين به نظر م رسد که فرآوردههاي کتان نقش مؤثري در تتأمين استيدهاي چترب ضتروري
امگا 3-براي گوسالهها داشته باشدد
هيل و همکاران ( )7992گزارش نمودند که مکمل نمودن شير و يا جايگزين شير بتا منتابع استيدهتاي چترب
 C15:7و  C15:3باعث افزايش وزن روزانه گوسالهها و کاهش روزهاي درگير با عارضته استهال در آنهتا شتده
استد عالوه بر اين نشان دادند که افزودن اين منابع به کنسانتره شروع کننده باعث افتزايش وزن روزانته و بهبتود
راندمان غذاي در گوسالهها تا سن  4ماهگ شده استد
بررس ها نشان داده است که تخم کتان نسبت به مصرف مکمل پودر چرب صابون و دانه سويا توانسته است
ميزان اسيد چرب امگا 3-را افزايش دهدد به اين لحاظ امکان استفاده از چرب تخم کتان به جاي چرب محافظت
شده وجود دارد (هيل و همکاران)7990 ،د
برخ محققين (کوهن و همکاران 1004 ،و مک و نيوبرن )1007 ،بيان نمودند که مصرف مکملهاي چربت
به لحاظ مسائل فيزيولوژيک گوساله و عدم فعاليت کامل آنزيمهاي گوارش هضم کننده چربت توصتيه نمت -
شود ،اما تأمين اسيدهاي چرب ضروري امگا 3-براي اين محققين مورد تأييد م باشدد آنها نتيجتهگيتري نمودنتد
که افزودن فرآوردههاي کتان م تواند کمبود اسيدهاي چرب امگا 3-را بتراي گوستالههتاي شتيرخوار جبتران و
رشد و سالمت بيشتري را براي گوسالهها تأمين کندد
بالو و ديپيترز ( )7995گزارش کردند که تغذيه روغن ماه و نمکهاي کلسيم آن به عنوان يتک مکمتل
اسيد چرب ضروري منجر بته بهبتود ستالمت و عملکترد گوستالههتاي شتيرخوار نشتده استتد در حاليکته هتو و
همکاران ( )1000و ليو و همکاران ( )7992نشان دادند که نسبتهاي اسيد لينولئيک به استيد لينولنيتک در جيتره
براي سالمت و رشد گوسالهها مهم به نظر م رسدد ايشان گزارش کردند که نسبت کمتر از تقريباً 19به  1اهميت
بيشتري در مقايسه با نسبتهاي بيشتر از  19خواهد شدد
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هيل و همکاران ( )7990نشان دادند که مکمل کردن نمکهاي کلسيم روغتن متاه منجتر بته هتيه گونته
تغييري در اندازههاي بدن گوسالههاي شيرخوار نشتده استت ،در حاليکته افتزودن ( C15:3استيد لينولنيتک) بته
عنوان نمک کلسيم روغن کتان در جيرههاي بر پايه دانه ذرم و کنجاله سويا منجر به بهبود رانتدمان غتذاي و
افزايش وزن روزانه گوسالهها تا سن کمتر از سه ماهگ گرديدد
هيل و همکاران ( )7995گزارش نمودند که گوسالههاي تغذيه شده با کنستانتره شتروع کننتدهاي کته از نظتر
اسيد لينولنيک دچار کمبود است ،قادر به ساخت اين اسيد چرب در بدن خود نم باشندد بتر ايتن استاا روغتن
ماه و روغن کتان براي تأمين اسيد چرب ضروري لينولنيک (امگا )3-در تغذيه گوساهلههاي شيرخوار تتا ستن
سه ماهگ مورد استفاده قرار گرفتد نتايج اين آزمايش نشان داد که مصرف روغن کتان (به ميزان  9/75درصتد
جيره) باعث افزايش رشد به مقدار  27گرم در مقايسه با گروه شاهد شدد بنابراين به نظر م رسد که فرآوردههاي
کتان نقش مؤثري در تأمين اسيدهاي چرب ضروري امگا 3-براي گوسالهها داشته باشدد
پژوهشهاي صورم گرفته نشان دادند که در ميان روشهاي فرآوري دانته کتتان ،تنهتا روش ميکرونيتزه کتردن
باعث افزايش ميزان پروتئين عبوري دانه کتان در تغذيه دامهاي نشخوار کننتده شتد (فتاران و همکتاران)7995 ،د
داپنبرگ و پالمکوئيست ( )1001نتيجه گرفتند که با افزايش مصرف روغن کتان و افزودن نسبتهاي بتاالتري از
اين روغن به کنسانتره شروع کننده گوسالههاي شيرخوار ،مقدار مصرف خوراک و افزايش وزن روزانه کتاهش
م يابدد

استفاده از دانه کتان و اسیدهاي چرب در تغذیه گاوهاي شیري
به منظور استفاده از دانه کتان در تغذيه گاوهاي شيري از اشکال مختلفت از دانته کتتان بتراي ارزيتاب ميتزان
انتقال اسيد لينولنيک به چرب شير مورد استفاده قرار گرفتند که نتايج متفاوت حاصتل شتدد گتوينتر و همکتاران
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( )7994اثر اشکال مختلف دانه کتان (خام ،ميکرونايز و اکسترود) را بر روي هضم و بيوهيدروژناسيون شکمبهاي
اسيدهاي چرب بلند زنجير بررس کردندد جيره هاي حاوي دانه کتتان داراي ( 176گترم در هتر کيلتوگرم متاده
خشک) دانه کتان بودندد اين محققين گزارش کردند که مکمل کردن دانه کتان مصترف استيدهاي چترب بلنتد
زنجير با يک پيوند دوگانه را افزايش ،بيوهيدروژناسيون شکمبهاي کل اسيدهاي چرب  C15غيراشباع را کاهش
و جريان دئودنوم اسيدهاي چرب بلند زنجير با يک پيوند دوگانه را بته جتز بتراي  C15:7افتزايش دادد در ايتن
مطالعه تغذيه دانه کتان قابليت هضم بعد از شکمبهاي  C15:7 ،C15:1و  C15:3و قابليت هضتم C15:7 ،C16:9
و  C15:3و کل اسيدهاي چرب بلند زنجير را در کل دستگاه گوارش افزايش دادد تيمار حرارتت اثتري بتر روي
بيوهيدروژناستتتيون شتتتکمبهاي ،جريتتتان دئودنتتتوم و قابليتتتت هضتتتم استتتيدهاي چتتترب غيراشتتتباع نداشتتتتد
بيوهيدروژناسيون شکمبهاي  C15:3باالتر ،در حاليکه جريان دئودنوم  C15:3براي گاوهاي تغذيه شده بتا دانته
کتان اکسترود شده پايين تر از دانه کتان ميکرونايز شده بوده استتد مصترف و جريتان دئودنتوم  C16:9بتراي
گاوهاي تغذيه شده با دانه کتان ميکرونايز شده نسبت به دانه کتان اکسترود شده باالتر بوده استد در اين مطالعته
گوينتر و همکاران ( )7994دريافتند که تغذيه دانه کتان ميکرونايز شتده نستبت بته دانته کتتان اکستترود شتده بته
گاوهاي شيرده قابليت هضم شکمبه اي ماده خشک ،فيبر و کل اسيدهاي چترب را کتاهش و قابليتت هضتم بعتد
شکمبهاي را افزايش داده استد گوينتر و همکاران ( )7994از اين مطالعه اين گونه نتيجهگيري کردنتد کته قترار
دادن دانه کتان در جيره گاوهاي شيري جريتان دئودنتوم استيدهاي چترب غيراشتباع بتا چنتد پيونتد دوگانته را
افزايش م دهد ،ول تيمارهتاي حرارتت در حفا تت از استيدهاي چترب غيراشتباع در برابتر بيوهيدروژناستيون
شکمبهاي موثر نبودندد در مطالعهاي ديگر توسط گوينتر و همکتاران ( )7995اثتر دانته کتتان ميکرونتايز شتده را
نسبت به دانه کتان اکسترود شده بر روي پارامترهاي خون و ترکيب استيدهاي چترب شتير گاوهتاي شتيري در
اواخر دوره شيرده بررس کردندد جيرههاي حاوي دانه کتان داراي  ( 176گرم در هر کيلوگرم متاده خشتک)

8

دانه کتان بودندد در اين آزمايش تغذيه دانه کتان توليد شتير و شتير تصتحيح شتده بتراي انترژي را بته ترتيتب تتا
نزديک  1/5و  1/4کيلوگرم در روز کاهش دادد توليد پروتئين و کازئين براي گاوهاي تغذيه شده بتا جيترههتاي
حاوي دانه کتان پايين تر از گاوهاي تيمار شاهد بوده استد توليد شتير ( 1/6کيلتوگرم در روز) و درصتد چربت
شير ( 9/4درصد) براي گاوهاي تغذيه شده با دانته کتتان اکستترود کمتتر از گاوهتاي تغذيته شتده بتا دانته کتتان
ميکرونايز شده بودد در اين آزمايش کلسترول پالسماي خون و  NEFAبراي گاوهاي تغذيه شده با جيره حاوي
دانه کتان باالتر از گروه شاهد بوده استد مکمل دانه کتان غلظتت استيدهاي چترب متوستط زنجيتر و استيدهاي
چرب اشباع در پالسما را کاهش و غلظت اسيدهاي چرب بلند زنجير و اسيدهاي چرب غيراشباع با يک يتا چنتد
پيوند دوگانه را افزايش داده استد تغذيه دانه کتان غلظت استيدهاي چترب کوتتاه و متوستط زنجيتر را در شتير
کاهش داد ،در نتيجه غلظت اسيدهاي چرب بلند زنجير و اسيدهاي چرب غيراشباع براي گاوهتاي کته بتا جيتره
هاي حاوي دانه کتان بوده است نسبت به گروه شاهد باالتر بوده استد در اين مطالعته مکمتل کتردن دانته کتتان
ميانگين غلظتت  C15:3و استيد لينولئيتک متزدوا را بترتيتب  157و  67درصتد در شتير افتزايش دادد همچنتين
ميکرونايز کردن سطح  C15:3را افزايش و اکسترود کتردن غلظتت استيدهاي چترب کوتتاه زنجيتر و استيدهاي
چرب غير اشباع را در شير کاهش دادندد گوينتر و همکاران ( )7995نتيجهگيري کردند که تغذيه دانه کتان ختام
يا گرماديده به گاوهاي شيرده ترکيب اسيدهاي چرب شير و خون را تغيير م دهتد و دانته کتتان اکستترود شتده
نسبت به خام يا ميکرونايز شده بر روي توليد و ترکيب شير اثر منف داشتد
پتيت و همکاران ( )7994گاوها را با دانته کتتان کامتل فترآوري نشتده تغذيته کردنتد کته حتدود  534گترم
 C15:n3:3را براي هر گاو در هر روز فراهم کرده بودند و دريافتند که غلظت اسيدهاي امگا 3-در چربت شتير
 1/5برابر افزايش يافت ،در حاليکه ،آمبروا و همکاران ( )7996گزارش کردند که اسيدهاي چرب C15:3n-3
در شير گاوهاي که تقريباً در هر روز از  7کيلوگرم دانه کتان غلطک زده شده در جيره آنهتا استتفاده شتده بتود
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نسبت به گاوهاي که از  1/55کيلوگرم دانته آفتتابگردان غلطتک زده شتده در هتر روز استتفاده کترده بودنتد،
نزديک به سه برابر افزايش يافتد زاچوم و همکاران ( )7919اثتر تغذيته دانته کتتان اکستترود شتده را بتر روي
عملکرد گاوهاي شيري انتقال و ترکيب اسيدهاي چرب پالسما ،چرب بافت و چربت شتير بررست کردنتدد در
مطالعه آنها گاوها در قبل از زايمان از  1کيلو گرم دانه کتان اکسترود شده به ازاي هر گاو در هر روز ( %2/0ماده
خشک) و بعد از زايمان جيره آنها با ( %0/7ماده خشک) دانه کتان اکسترود شده مکمل شده بودد بطور ميتانگين
هر گاو در دوره قبل و بعد از زايمان بترتيب از  169/0و  326/7گرم اسيد لينولنيک در هر روز مصترف کردنتدد
مصرف ماده خشک پس از زايمان در گاوهاي تغذيه شده با دانه کتتان  3/5درصتد بتاالتر از گتروه شتاهد بتوده
استد ميزان شير توليدي در گاوهاي گروه کنترل  6/4درصد و ميزان درصتد چربت شتير  9/4درصتد نستبت بته
گاوهاي تغذيه شده با دانه کتان اکسترود بترتيب بيشتر و کمتر بوده است و از لحاظ ميزان توليد چرب و پروتئين
در شير تفاوت نداشتندد باالنس انرژي در گاوهاي تغذيه شده با دانه کتان اکسترود نسبت به گتروه کنتترل بيشتتر
مثبت بوده است ،در هر حال تفاوت از لحاظ غلظت  NEFAو گلوکز در پالسماي خون گاوها در گتروه هتاي
مختلف مشاهده نشده استد نسبت  C15:3n-3در پالسما و بافت چرب گاوهاي تغذيه شده با دانه کتان اکسترود
در مقايسه با گروه کنترل ،بيشتر بوده استد نسبت اسيدهاي چرب امگا 3-در چرب شير در گاوهاي تغذيه شده با
دانه کتان اکسترود  3/2برابر باالتر بوده است و نسبت  n6:n3از  5/3در گروه کنترل بته  7/3در گاوهتاي تغذيته
شده با کتان اکسترود کاهش يافتد
معلم ( )7990که اثرام مکمل سازي دانه کتان اکسترود شده را بر روي توليد شير و ترکيب اسيدهاي چترب
شير بررس کرد اينگونه نتيجه گرفت که تغذيه گاوهاي شيري پرتوليد با جيره حاوي ( 49گرم در هر کيلو گترم
ماده خشک) مکمل که حاوي ( 299گرم در هر کيلو گرم ماده خشک) دانه کتان اکسترود شده است ،توليد شير
را  7/2درصد افزايش داد و درصد چرب شير را کاهش داد ،درحاليکه بر روي توليتد چربت شتير اثتري نداشتته
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استد اين محقق گزارش کرد که نسبت و توليد اسيدهاي چرب امگا 3-در شير گاوهاي تغذيه شده با دانه کتتان
اکسترود شده  7/5برابر باالتر از گاوهاي گروه شاهد بوده استت و نستبت استيدهاي چترب  n6:n3در شتير 7/5
برابر در گاوهاي تغذيه شده با دانه کتان اکسترود شده باالتر بوده استد
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