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چکيده
زمينه مطالعاتی :تغییر در کمیت و کیفیت گوشت قرمز تولیدی .هدف :بررسی اثرات جايگزينی بخشی از نشاسته با فیبر
محلول در شوينده خنثی ،با يا بدون دانه برشته کانوال بر عملکرد ،الگوی اسیدهای چرب و خصوصییات کیفی گوشت.
روش کار :تعداد  24رأس بره نر عربی با میانگین وزن زنده  23/7 ±2/5کیلوگرم در قالب يک طرح کامالً تصادفی با 4
جیره آزمايشی و  6تکرار در هر جیره آزمايشی با آرايش فاکتوريل  2×2به مدت  84روز مورد استفاده قرار گرفت.
جیرههای آزمايشی شامل  :1نشاسته :2،نشاسته با دانه برشته شده کانوال :3،فیبر محلول در شوينده خنثی و  :4فیبر محلول
در شوينده خنثی با دانه برشته شده کانوال .نتایج :جايگزينی بخشی از نشاسته جیره با کربوهیدرات محلول در شوينده
خنثی موجب افزايش غلظت اسیدهای چرب کاپريک اسید ،آنتوايزومارکاريک اسید و بیهنیک اسید و کاهش مقدار اسیدهای
چرب لوريک ،هپتادکانوئیک ،اولئیک اسید و اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه ماهیچه راسته گرديد (.)p<0/5
افزودن دانه کانوال به جیرهها موجب افزايش وزن روزانه (میانگین  288گرم درمقابل  262گرم) و کاهش غلظت اسیدهای
چرب ايزوپالمتیک ،بیهنیک اسید و افزايش غلظت اسیدهای چرب لوريک ،میريستیک ،آنتوايزو پنتادکانوئیک ،پنتادکانوئیک،
اسید پالمتیک ،پالمیتولئیک ،استئاريک ،واسنیک ،گونژوکه لینولئیک ،اولئیک ،آلفا -لینولنیک ،گاما لینولنیک ،گوندويک،
دوکوساتیتراينويک ،C20:2W6 ،اچ-گاما لینولنیک ،آراشیدونیک ،ايکوزاپنتانوئیک ،نرونیک ،دوکوساپینتااينويک،
دوکوزاهگزائنوئیک اسید ،مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با يک و چند پیوند دوگانه الگوی اسیدهای چرب ماهیچه راسته
را موجب گرديد ( .)p<0/5جیرههای حاوی منبع چربی افزايش معنیدار نسبتهای امگا 6-به امگا 3-و اسیدهای چرب غیر
اشیاع به اشباع را موجب گرديد ( .)p<0/5جايگزينی بخشی از نشاسته با فیبر محلول کاهش غلظت کلسترول ماهیچه و
افزودن دانه کانوال افزايش اين فراسنجه را در پیداشت ( .)p<0/5نتيجه گيری نهایی :نتايج نشان داد که استفاده از دانه
کانوال با تغییر شاخصهای الگوی اسیدهای چرب غیراشباع ،اصالح نسبتهای امگا 6-به امگا 3-و اسیدهای چرب غیر
اشباع به اشباع میتواند بهبود کمی و کیفی گوشت تولیدی را موجب گردد.
واژگان کليدی :بره پرواری ،تفاله چغندرقند ،دانه جو ،کانوالی برشته شده ،رنگ گوشت
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مقدمه

غیراشباع هستند اشاره نمود (مکدونالد  .)1989ازجمله

گوشت قرمز ازجمله مهمترين منابع تأمین چربی و

منابع چربی که در سالهای اخیر توجه محققین بسیاری

پروتئین در تغذيه انسان محسوب میشود ،اما به دلیل

را به خود معطوف نموده است میتوان به دانه کانوال به

متوسطزنجیر که

نام  Brassica compestrisکه به واريته سه صفر مشهور

افزايشدهنده سطح کلسترول خون بوده و رخداد بیشتر

است که حاوی مقدار زيادی اولئیک است اشاره نمود.

بیماریهای قلبی -عروقی را موجب میگردند ،مصرف آن

واريته سه صفر دانه کانوال حاوی حدود  40درصد چربی

در دو دهه اخیر روبه کاهش بوده است (مکوين و همکاران

است که بخش اصلی آن را اولئیک ( 60درصد) ،لینولئیک

 2004ودالی و همکاران  .)2010سطح ايده آل نسبت

( 14درصد) و لینولنیک ( 25درصد) تشکیل میدهند

اسیدهای چرب امگا 6 -به امگا –  3و اسیدهای چرب

(آندريد و اسکیمیدلی  .)2006در سالهای اخیر الگوی

غیراشباع با چند پیوند دوگانه به اسیدهای چرب اشباع که

اسیدهای چرب گوشت و بهويژه محتوای اسید لینولئیک

برای سالمتی انسان مفید هستند به ترتیب  4و کمتر از

جفت شده مزدوج آن به دلیل مشخص شدن اثرات آن بر

 0/4میباشد (سازمان بهداشت جهانی  .)2003در حال

سالمتی انسان توجه بسیاری از محققین را به اين عرصه

حاضر در بسیاری از کشورهای نسبت اسیدهای چرب

معطوف نموده است .اثرات مفید فیزيولوژيکی متعددی

امگا 6 -به امگا –  3در نتیجه مصرف بیش از حد غذاهای

برای اسیدهای چرب لینولئیک جفت شده مزدوج

چرب بین  11تا  30و نسبت اسیدهای چرب غیراشباع با

گزارششده است که از آن جمله میتوان به تغییر در

چند پیوند دوگانه به اسیدهای چرب اشباع  1تا 5

ترکیب بدن و مقاومت انسولینی مرتبط با بیماریهای

گزارششده است (فائو  .)2014برای دست يافتن به

قلبی -عروقی اشاره نمود (ود و همکاران  .)2008محتوای

نسبتهای توصیهشده میبايست گوشت قرمزی تولید

اسید لینولئیک جفت شده مزدوج مواد خوراکی

گردد که سهم اسیدهای چرب غیراشباع نسبت به اسیدهای

بهدستآمده از نشخوارکنندگان به تولید شکمبهای

چرب اشباع بیشتر گردد .از ديگر سو ،پرورشدهندگان

واکسنیک اسید و فعالیت بافتی دلتا  -9دسچوراز بستگی

دامهای پرواری برای دستيابی به حداکثر پتانسیل رشد

دارد (ود و همکاران  .)2008از آنجا که پژوهشهای

حیوانات از جیرههای غنی از نشاسته بهعنوان روشی

چندانی در رابطه با اثر متقابل منابع کربوهیدرات سريع

مرسوم در تغذيه دامها استفاده میکنند (پالمیکويست و

تخمیر با چربی در جیرههای پرکنسانتره بر کیفیت و

همکاران  .)2004تخمیر سريع اين مواد خوراکی در شکمبه

الگوی اسیدهای چرب گوشت در برههای پرواری در

pH

دسترس نیست ،انجام پژوهشهايی در اين راستا به

شکمبه شده و زمینهساز رخداد اختالالت گوارشی مانند

منظور بهبود کمی و کیفی تولیدات دامی میتواند

اسیدوز گردد (ناگارجايا و تیمینگر  .)2007تحقیقات نشان

سودمندیهايی توام را برای مصرف کننده و تولید کننده

داده است که با دستکاری جیره غذايی دامها میتوان

به همراه داشته باشد .بنابراين هدف از انجام اين آزمايش

ضمن برطرف نمودن اختالالت متابولیکی تغذيهای ،کمیت،

مطالعه جايگزينی بخشی از نشاسته جو با فیبرمحلول در

کیفیت و الگوی اسیدهای چرب گوشت قرمز را بهبود

شوينده خنثی از منبع تفاله چغندر با يا بدون دانه برشته

بخشید (ود و همکاران  2008و کوستا و همکاران .)2010

کانوال بر عملکرد ،الگوی اسیدهای چرب ماهیچه راسته و

يکی از راهکارهای در دسترس برای اصالح الگوی

کیفیت و رنگ سنجی گوشت برههای نر نژاد عربی می-

اسیدهای چرب الشه ،میتوان به مکمل نمودن جیره با

باشد.

وجود

اسیدهای

چرب اشباع

میتواند موجب افزايش غلظت اسیدالکتیک و کاهش

منابع چربی که حاوی نسبت مناسب از اسیدهای چرب

اثر منبع کربوهيدرات و دانه کانوالي غنی از اولئيک اسيد بر عملکرد ،الگوي اسيدهاي چرب و خصوصيات کيفی گوشت برههاي پرواري
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مواد و روشها

درجه سانتیگراد بود .سپس دانههای کانوال آسیاب و در

اين تحقیق با استتتتفاده از  24رأس بره نر نژاد عربی با

ترکیب جیرههای آزماي شی موردا ستفاده قرار گرفتند .در

میتتانگین ستتتن  118±10روز و میتتانگین وزن زنتتده

تمامی جیرههای آزماي شی ن سبت علوفه ثابت و برابر 10

 23/7±2/5به مدت  99روز (شتتتامل  15روز دوره عادت

درصد ماده خشک جیره در نظر گرفته شد .تنظیم جیرهها

پذيری و  84روز دوره آزمايش) در ايستتتگاه تحقیقاتی و

با استفاده از جدول احتیاجات مواد مغذی نشخوارکنندگان

آموزشتتتی دانشتتتگاه کشتتتاورزی و منابع طبیعی رامین

کوچک ( )NRC, 2007و

نرم افزار  UFFDAصورت گرفت.

خوزستتتان واقع در  34کیلومتری شتتمال شتترقی شتتهر

پس از دوره عادت پذيری ،خوراک مصتترفی به صتتورت

اهواز انجام شد .شرايط تغذيه و مديريت پرورش برههای

روزانه توزين و بعد از مخلوط کردن به صتتورت انفرادی

انتخاب شتتده قبل از انجام آزمايش يکس تان بود .حیوانات

در دو نوبت صبح و ع صر ( 6صبح و  6ع صر) به دامها

به صورت تصادفی بر حسب وزن زنده به چهار تیمار و

داده میشتتتد .آب و ستتتنگ نمک به طور آزاد در اختیار

شش تکرار تقسیم شده ،به قفسهای انفرادی منتقل و طی

برهها قرار داشتتت .مواد خوراکی تشتتکیلدهنده و ترکیب

دوره عادت پذيری ،دام ها با داروی ضتتتدانگل آلبندازول

شیمیايی جیرههای آزماي شی و همچنین الگوی ا سیدهای

علیه انگلهای داخلی و با واکسن آنتروتوکسمی مايهکوبی

چرب جیره در جداول  1و  2آ مده استتتتت .به منظور

شتتدند .در اين آزمايش بخشتتی از نشتتاستتته جو با تفاله

بررسی عملکرد دامها ،باقیمانده خوراک روز قبل هر روز

چغندرقند جايگزين گرديد و دو جیره حاصتتلشتتده با يا

صبح پیش از خوراک دهی روز بعد ،جمعآوری ،توزين و

بدون دا نه برشتتت ته کانوال مورداستتتت فاده قرار گر فت.

ثبت میگرديد .جهت بررسی روند رشد ،وزن کشی برهها

بنابراين چینش تیمارها بهصتتورت فاکتوريل  2×2بوده و

در ابتدای آزمايش ( بعد از اتمام دوره عادت پذيری) و

تیمارهای آزماي شی عبارت بودند از  -1ن شا سته جو-2 ،

سپس هر هفته يکبار قبل از تغذيه صبحگاهی در ساعت

نشاسته جو همراه با دانه برشته کانوال -3 ،الیاف محلول

م شخ صی از روز پس از میانگین  14ساعت گر سنگی تا

در شوينده خنثی تفاله چغندرقند و  -4الیاف محلول تفاله

انت های دوره آز مايش ان جام گر فت .پس از ات مام ز مان

چغندرقند با دانه کانوال .ستتطح استتتفاده از دانه برشتتته

آز مايش از هر تی مار  3رأس بره که به م یانگین وزن

کانوال  7درصتتتد ماده خشتتتک جیره بود که افزايش 2/6

تیمارها نزديک بودند انتخاب و جهت کشتار به کشتارگاه

درصتتتدی عصتتتاره اتری اين جیره ها را موجب گرديد.

مجتمع منت قل شتتتتد ند .پس از کشتتت تار حیوا نات ج هت

دانههای کانوال مطابق روش خراسانی و همکاران ()1991

اندازهگیری فرا سنجههای رنگ گو شت بر ا ساس سامانه

به منظور عبور مقدار بی شتری ا سید چرب غیر ا شباع از

*( Lروشتتنايی)( a*،قرمزی) و *( bزردی) ،ماهیچه راستتته

زيستتت هیدوژنه شتتدن شتتکمبهايی به مدت  150دقیقه در

(بین دندههای  6و  ) 10که به دلیل تجمع استتیدهای چرب

آون در دمای  150درجه ستتانتیگراد حرارت دادهشتتده

و همچنین کیف یت تار های های عضتتتالنی م ناستتتبترين

(زيرا بر استتاس يافتههای خراستتانی و همکاران ()1991

ماهیچه برای رنگ سنجی بودند ،ت شريح گرديد (کازاال و

چربی در دانه کانوال تو سط غ شاء پروتئینی احاطه شده

هم کاران  .)1999بررستتتی کیف یت ر نگ با استتتت فاده از

وحرارت دادن آن مو جب تجز يه کمتر چربی به همراه

د ستگاه رنگ سنج ( Konica Minoltaمدل  CR 400ساخت

پروتئین آن در شکمبه شده و بدين طريق مقدار بی شتری

کشتتور ژاپن) پس از  24ستتاعت از کشتتتار دامها با  4بار

چربی به روده منتقل میگردد) و سپس با خاموش کردن

اندازهگیری برای هر نمونه انجام شد .متوسط اين مقادير

آون ،ذخیرهستتتازی حرارتی به مدت  90دقیقه صتتتورت

جهت آنالیز مورداستتتتفاده قرار گرفت .قبل از انجام رنگ

پذير فت بهطوری که د مای خروجی دا نه ها از آون 120

ستتنجی کالیبراستتیون دستتتگاه با استتتفاده از يک صتتفحه
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سفید کالیبراسیون که حسب دستورالعمل گروه بینالمللی

آشکارساز به ترتیب  225و  240درجه سانتیگراد تنظیم

شتتاخصهای رنگ  a ،Lو  bبر آن تعريفشتتده بود انجام

شد (نجفی و همکاران  .)2012با توجه به م شخص بودن

گرفت .اشتتباعشتتدگی رنگ (کروما) و زاويه هیو به ترتیب

غلظت ا ستاندارد داخلی ( )c13:00و م شخص بودن سطح

) ∗ 𝑏Arctag (𝑎 ∗ ⁄

زير پیک هرا سید چرب مقدار هر کدام از ا سیدهای چرب

محاستتتبه گرديد (کازاال و همکاران  .)1999مطابق روش

محاستتتبه گرديد .جهت انجام آزمايشهای تجزيه تقريبی،

فیشتتر و همکاران ( )2000مقدار  50گرم ماهیچه راستتته

نمونههای فريز شده  24ساعت قبل از انجام آزمايش ،در

مابین دنده های  12و  13جهت تعیین الگوی استتتیدهای

دمای يخچال معمولی قرار داده شتتتدند .نمونهی هر دام

چرب الشتتته و مقدار  100گرم ماهیچه راستتتته بین دنده

چرخ و هموژنیزه شدند .هر نمونه به چهار ق سمت تق سیم

های  5و  6جهت تجزيه تقريبی گوشت (اندازهگیریچربی

و میزان پروتئین ختتام بتتا دستتتتگتتاه کجلتتدال ،چربی،

خام ،پروتئین خام ،خاکستتتر ،رطوبت و کلستتترول) تهیه،

کل سترول ،خاک ستر و ماده خ شک طبق روش بیان شده

در دمای  -20درجه ستتتانتیگراد تا زمان آنالیز نگهداری

 )2006( AOACانجام شتتتد .جهت اندازهگیری  ،pHمطابق

شتتد .استتتخراج چربی ماهیچه راستتته و جیرههای غذايی

روش فی شر و همکاران ( )2000بالفا صله پس از ک شتار

طبق روش فولچ و همکتتاران ( )1957و متیالستتتیون

دامها حدود  10گرم از نمونه گو شت ماهیچه را سته بین

ا سیدهای چرب گو شت طبق روش متکالف ( )1961انجام

دنده های  12تا  13هر بره ،بهخوبی کوبیده و در  90گرم

شد .درنهايت ،پس از حا صل شدن متیل ا ستر ا سیدهای

آب دی يونیزه قرار داده شتتد .پس از  24ستتاعت مخلوط

چرب آنالیز نمونهها جهت تعیین الگوی ا سیدهای چرب با

مذکور از کاغذ صتتافی مخصتتور زبر (واتمن متوستتط-

( Agilent

قطر  150میلیمتر) عبور داده شده ،با ا ستفاده از  pHمتر

 )Technologies GC Model 7890 A CO USAانجام گرفت.

ديجیتال با  6بار اندازهگیری از يک نمونه صتتورت گرفت

ستون د ستگاه مذکور مح صول شرکت واريان آمريکا و

و متوسط تکرارها جهت آنالیز استفاده شد.

از نوع مويرگی بتته طول  100متر و ستتتطح مقطع 0/2

مدل آماری

میکرومتر و قطر  0/25میلیمتر ( )CP Sil-88:Varianبود.

تجزيه و تحلیل دادههای عملکردی ،در قالب مدل آماری

آشکارساز دستگاه از نوع يونیزاسیون شعلهای و میزان

طرح فاکتوريل بر پايه طرح کامالً تصادفی با اندازهگیری

تزريق محلول متیل استر اسیدهای چرب  1/8میلیلیتر در

تکراری ،رويه  Mixedو مدل متقارن مرکب نرمافزار

دقیقه بود .گاز نیتروژن بهعنوان گاز حامل استتفاده شتد.

(نسخه  ) 2005 ،9/2انجام شد .در مدل آماری از برهها

برنامه دمايی ستتتون به اين صتتورت تنظیم شتتد که دمای

به عنوان اثر تصادفی و از وزن اولیه به عنوان کواريت

اولیه ستتتون  80درجه ستتانتیگراد و به مدت  4دقیقه در

استفاده گرديد (مدل  .)1دادههای خصوصیات گوشت در

اين دما ثابت ماند ،ستتتپس دما با ستتترعت  10درجه در

قالب طرح کامالً تصادفی از روش فاکتوريل ،رويه

دقیقه به  170درجه سانتیگراد افزايشيافته و به مدت 10

نرمافزار ( SASنسخه  )2005 ،9/2آنالیز شدند (مدل .)2

دقیقه در اين دما ثابت ماند .در مرحله دوم دما از  170به

مقايسه میانگینها حداقل مربعات با استفاده از آزمون

 225افزايش و ستترعت آن به  5درجه ستتانتیگراد کاهش

دانکن و در سطح معنیداری  95درصد صورت گرفت.

يا فت و د ما به مدت  4دقی قه در اين د ما ثا بت ما ند .در

مدلهای آماری مورداستفاده بهصورت زير بود.

از طر يق فر مولهتتای  (a*2 + b*2)1/2و

استتتت فاده از دستتتت گاه کرو ماتوگرافی گازی

SAS

GLM

مرحله سوم دمای ستون به  240درجه سانتیگراد و با

yijk=µ+Ai+Bj+Wk+(A×B)ij+αijk

سرعت  10درجه سانتیگراد در دقیقه افزايش يافت و به

yijk=µ+Ai+Bj+(A×B)ij+αijk

مدت  10دقی قه در اين د ما توقف يا فت .د مای تزريق و
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در مدلهایباال = yijk :متغیر وابسته؛ 𝑢= میانگین کل؛ 𝑖𝐴=

متقابل منبع کربوهیدرات محلول در شوينده خنثی و دانه

(i1

کانوال؛  =Wkاثر وزن اولیه به عنوان کواريت؛ 𝑘𝑗𝑖∝=

اثر منبع کربوهیدرات محلول در شوينده خنثی ( 2و

=؛ 𝑗𝐵 =اثر افزودن دانه کانوال ( 2و )j=1؛ 𝑘)𝐵 ∗ 𝐴(= اثر

خطای باقیمانده میباشد.

جدول -1مواد خوراکی تشکيل دهنده و ترکيب شيميایی جيرههای آزمایشی
Table 1- Ingredient and chemical composition of the experimental diets

جيرههای آزمایشی
The experimental diets

فيبر محلول در شوینده خنثی

نشاسته

ترکيب جيره

Neutral detergent fiber

Starch

Dietary components

با دانه کانوال

بدون دانه کانوال

با دانه کانوال

بدون دانه کانوال

With canola
seed

Without canola
With canola
Without canola
seed
seed
seed
اجزا (درصد بر پايه ماده خشک))Ingredient (% of DM bases

10

10

10

10

26

28

62

64

36

36

0

0

7

0

7

0

0

0

4

4

16.2

14.2

16

10

3

10

3

10

1.0

1.0

1.2

1.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.6

0.6

0.6

0.6

يونجه خشک
Alfalfa hay

جو آسیاب شده
Milled barley

تفاله خشک چغندرقند
Dried beet pulp

دانه کانوالی برشته
Roasted canola seed

سبوس گندم
Wheat bran

کنجاله سويا
Soybean Meal

کنجاله کانوال
Canola meal

پودر سنگ آهک
Limestone powder

نمک
Salt

**مکمل معدنی و ويتامینی

)supplements (vitamins and minerals
ترکیب شیمیايی (درصد از ماده خشک))Chemical composition (% DM
94.3

93.7

93.6

92.5

90.0

89.9

90.2

90.8

13.3

15.5

30.2

43.8

18.0

18.5

18.2

18.3

ماده خشک

1

Dry matter

ماده آلی

1

Organic matter

نشاسته
Starch
1

پروتئین خام

Crude protein
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32.0

32.0

23.0

24.0

16.6

17.1

11.1

11.6

41.0

46.3

50.5

53.5

4.60

2.00

5.10

2.50

2.82

2.71

2.97

2.83

ديواره سلولی با همی سلولز

1

Neutral-detergent fiber

ديواره سلولی بدون همی سلولز

1

Acid-detergent fiber

کربوهیدراتهای غیر فیبری
‡

2

Non-fiber carbohydrates
1

چربی

Ether extract

انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در
کیلوگرم ماده خشک)
)Metabolizable energy (Mcal/kg DM

** هر کیلوگرم مکمل حاوی 600هزار واحد بین المللی ويتامین  200،Aهزار واحد بین المللی ويتامین 200،Dمیلی گرم ويتامین
 2500،Eمیلی گرم آنتی اکسیدان 195 ،گرم کلسیم 80 ،گرم فسفر 21000 ،میلیگرم منیزيم 2200 ،میلیگرم منگنز 3000 ،میلیگرم
آهن 300 ،میلیگرم مس 300 ،میلیگرم روی 100 ،میلیگرم کبالت12 ،میلیگرم يد و  1/1میلیگرم سلنیوم.
;**Vitamin-trace mineral pre-mix provides per kg of mixed ration: 600000 IU Vitamin A; 200000 IU Vitamin D3
200mg Vitamin E; 100mg Co; 300 mg Cu; 300 mg Fe; 2100 mg Mg; 2200 mg Mn; 3000 mg Se; 300 mg Zn.

 1از طريق اندازهگیری در آزمايشگاه بدست آمده است.
Measured in the laboratory
)NFC= 100 -(% CP +% ash +% NDF+% EE

 2محاسبه شده به وسیله فرمول

)measured by the formula NFC=100-(%CP+%ash+%NDF+%EE

جدول  -2ترکيب اسيدهای چرب جيرههای آزمایشی
Table 2- Fatty acids composition of the experimental diets

جيرههای آزمایشی
The experimental diets

فيبر محلول در شوینده خنثی

نشاسته

Neutral detergent fiber

الگوی اسيد چرب
Fatty acids profile

Starch

با دانه کانوال

بدون دانه کانوال

با دانه کانوال

بدون دانه کانوال

With canola seed

Without canola seed

With canola seed

Without canola seed

0.06

0.04

0.02

0.01

c10:0

0.11

0.10

0.25

0.24

c12:0

1.68

1.72

1.25

1.29

c14:0

12.0

17.3

11.3

18.9

c16:0

0.47
0.11

0.58
0.08

0.44
0.12

0.63

c16:1

0.11

c17:0

0.05

0.04

0.25

0.24

c17:1

2.39

2.35

2.03

2.85

c18:0

0.82

0.81

0.03

0.02

c18:1t

29.6

25.5

40.4

0.38

0.35

0.19

27.6
0.18

c18:1c
c18:2t

25.8

29.2

26.7

29.7

c18:2c

10.0

11.4

10.2

12.3

c18:3c
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1.68

1.71

1.25

0.24

c18:3t

1.93

1.11

1.99

1.43

C20:0

0.79

0.13

0.81

0.15

C20:1

0.47

0.49

0.21

0.27

C22:0

0.11
1.14

0.20
2.13

0.14
1.92

0.23

C24:0
C24:1

1.22

نتایج و بحث

چغندر بود .محققین بیان نمودهاند که تفاله چغندرقند ،به

عملکرد

علت وجود پکتین که گروه های کربوکستتتیل و متیل در

تأثیر جیره های آز مايشتتتی بر عملکرد بره های ت حت

ستتتاختار مولکولی آن دارای يرفیت نگهداری باالی آب

آزمايش در جدول  3آورده شتتده استتت .تغذيه برهها با

هستتتند موجب ايجاد فاز تأخیر در عبور تفاله چغندرقند

جیرههای حاوی دانه جو در مقايستته با جیرههای دارای

از شتتکمبه شتتده و اين تأخیر میتواند با بهبود بازدهی

تفاله چغندرقند اثر معنی دارای بر ماده خشتتک مصتترفی

آنزيم های پلی گاالکتوروناز و پکتی ناز و افزايش قابلیت

و ضريب تبديل غذايی نداشت .روند مشابهی در مقايسه

هضتتتم مواد خوراکی ،زمینهستتتاز افزايش وزن روزانه

جیرههای حاوی دانه کانوالی برشتتته با جیرههای بدون

بتتاالتر در دام گردد (ولکر و آلن  .)2003همچنین علی

دانه کانوالی برشته مشاهده گرديد و اثر متقابل جیرهها

رغم جستتتجوی فراوان در منابع علمی ،پژوهشتتی که به

معنیدار نبود.

بررستتتی تأثیر جیره های آز مايشتتتی همراه با منبع

در آزماي شی تأثیر جیرههای حاوی تفالهی چغندرقند بر

کربوهیدرات و چربی را بر عملکرد دامها بررستتتی نمايد

عملکرد برههتای نر موردبررستتتی قرار گرفتت .نتتايج

در دستتترس نبود .احتماالً تفاوت حادش شتتده در وزن

بهدستتتآمده نشتتان داد که مصتترف خوراک و ضتتريب

بره های مصتتترف کننده جیره های حاوی دانه کانوالی

تبديل خوراک بهطور معنیداری تحت تأثیر تیمارها قرار

برشتتته را اين گونه توجیه کرد که ،دانه کانوالی برشتتته

نگرفت بود (بوداس و همکاران  .)2007ا ستفاده از چربی

در جیره جايگزين بخشتتی از نشتتاستتته شتتده که خود

در جیره های پرکنستتتانتره تا میزان  9/4درصتتتد ماده

میتواند حجم استید تولیدی در شتکمبه را کاهش داده و

خشتتتک جیره تأثیری بر میزان مصتتترف خوراک برهها

به اين ترتیب موجب افزايش  pHشتتتکمبه گردد .احتماالً

نداشته است (هیس و همکاران .)2008

قرار گرفتن  pHدر محتتدوده مطلوب خود می توانتتد

م یانگین حداقل مرب عات افزايش وزن روزا نه تی مار های

افزايش تول ید و را ند مان تول ید پروتئین میکروبی را در

آزمايشی در جدول  3دادهشده است .نتايج نشان دادهاند

کنار افزايش قابلیت هضتتتم مواد مغذی موجب گرديده و

که کمترين افزايش وزن مربوط به تی ماری استتتت که

در نتیجه بهبود عملکرد را به دنبال داشته باشد.

بتتاالترين ستتتطح دانتته جو را دريتتافتتت نموده ولی بتتا
جايگزينی بخشتتتی از دانه جو با تفاله چغندرقند ،افزايش
در اين شاخص م شاهده گرديده ا ست .ا ستفاده از دانه
کانوالی برشتتتته بهعنوان منبع چربی در جیرهها موجب
افزايش معنیدار افزايش وزن روزانه شده بود ،که میزان
اين افزايش در تی مار با دا نه جو پايینتر از تی مار ت فاله
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جدول  -3ميانگين حداقل مربعات اثر جيرههای آزمایشی بر عملکرد برههای تحت آزمایش
Table 3- Least-square means of test diets on performance of experimental lambs

جيرههای آزمایشی
The experimental diets

P-value1

فيبر محلول در شوینده خنثی

نشاسته

Neutral detergent fiber

Starch

بدون دانه
با دانه کانوال

کانوال

* صفات

بدون دانه
با دانه کانوال

*Traits

کانوال

×NDSC
RCS

RCS

NDSC

With
canola seed

Without
canola
seed

0.89

0.88

0.87

23.4±2.33

23.8±2.61

24.1±2.43

0.87

0.92

0.03

47.8a±8.21

46.5a±7.62

47.7a±7.65

44.9b±6.87

0.52

0.75

0.66

1.49±0.22

1.48±0.21

1.51±0.22

1.41±0.19

0.46

0.28

0.51

5.23±0.60

5.40±0.38

5.31±0.42

5.50±0.94

0.35

0.03

0.04

0.289a±0.10

0.269a±0.09

0.286a±0.07

0.256b±0.09

With
canola seed

Without
canola seed
23.6±2.67

وزن اوليه(کيلوگرم)
)Initial weight(kg
وزن نهایی(کيلوگرم)
)Final weight(kg
ميانگين خوراک مصرفی
Average feed intake
ضریب تبدیل غذایی
Feed conversion
ratio
ميانگين افزایش وزن
روزانه(کيلوگرم)

Average daily
)gain(kg
1مقايسات؛ ،NDSCمقايسه جیرههای حاوی نشاسته با جیرههای حاوی الیاف محلول در شوينده خنثی؛  RCS1مقايسه جیرههای حاوی دانه
کانوالی برشته با جیرههای بدون دانه کانوالی برشته؛ اثر متقابل RCS×NDSC
Camparison; NDSC= Comparing the diets containing starch with the diets containing soluble fiber in neutral
;detergent; RCS= Comparing the diets containing roasted canola seed with diets without roasted canola seed
Intraction RCS×NDSC
*دادهها شامل میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد میباشند a,b,c,d .میانگینهای با حروف غیر مشابه اختالف معنیداری به لحاظ
آماری دارند (.)P>0/05
a, b,c, d

Means within the same row with different letters differ significantly (P<0.05). *Data are included Leastsquare means ± standard error.

ب
الگوی اسيدهای چرب

هپتادکانوئیک ( ،(c17:1اولئیک اسید ( ،)C18:1n-9اسیدهای

تأثیر جیرههای آزمايشی بر میانگین حداقل مربعات

چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه گرديد .الگوی ساير

الگوی اسیدهای چرب ماهیچه راسته در جدول  4آورده

اسیدهای چرب با جايگزينی نشاسته با فیبر محلول در

شده است .جايگزينی بخشی از نشاسته جیره با

شوينده خنثی تحت تأثیر قرار

کربوهیدرات محلول در شوينده خنثی موجب افزايش

افزودن دانه برشته کانوال به جیرههای آزمايشی افزايش

(،)C10:0

غلظت اسید لوريک ( ،)c12:0اسید میريستیک (،)C14:0

آنتوايزومارکاريک اسید ( )C17:0 anteisoو بیهنیک اسید

آنتوايزو پنتادکانوئیک اسید ( ،)C15:0 anteisoاسید

) )22:0و کاهش مقدار اسیدهای چرب لوريک (،)C12:0

پنتادکانوئیک ( ،)C15:0اسید پالمتیک ( ،)C16:0اسید

غلظت

اسیدهای

چرب

کاپريک

اسید

نگرفت .
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پالمیتولئیک ( ،(C16:1اسید استئاريک ( ،)C18:0واسنیک

( )2010تقريباً  50درصد پالمتیک و استارئیک اسید در

اسید ( ،C18:2 c9t12 ،C18:2t11c15 ،)c18:1n-7اولئیک

گوشت حاصل ساخت و ساز درون زاد در بافت ماهیچه

اسید ( ،)C18:1n-9آلفا -لینولنیک اسید ( ،)C18:3-n3گاما

و  50درصد مربوط به منشاء تغذيهايی حیوان است که

لینولنیک اسید ( ،)C18:3-n6گوندويک اسید(،)C20:1n-9

از شکمبه عبور نموده و جذب آنها در روده کوچک

دوکوساتیتراينويک اسید ( ،C20:2W6 ،)C22:4اچ-گاما

صورت میگیرد .به طورکلی بخشی از افزايش مقدار

اسید

پالمتیک و استارئیک اسید در گوشت برههای تحت

( C20:5W3

مطالعه حاضر میتواند مربوط به افزايش مصرف اين دو

اسید

اسید چرب در غذا (جدول  )2و يا جريان خروجی شکمبه-

اسید

ای اين دو اسید چرب به دلیل زيست هیدروژنه شدن

دوکوزاهگزائنوئیک (( ،)C22:6w3 (DHAمجموع اسیدهای

کامل اسیدهای چرب غیراشباع خوراک مربوط باشد

چرب غیراشباع با يک و چند پیوند دوگانه را در پی

(شیلیارد و همکاران 2007و شینگفیلد و همکاران .)2010

داشت .اثر متقابل منبع کربوهیدرات با دانه کانوال بر

در بررسی پژوهشهای صورت گرفته ،مطالعات مشابهی

تراکم اسیدهای چرب اشباع کاپروئیک ،آنتو ايزو پنتا

که جايگزينی نشاسته با فیبر محلول بر الگوی اسیدهای

دکانوئیک اسید ( ،)C15:0 anteisoواسنیک اسید ،اولئیک

چرب اشباع گوشت موردبررسی قرار داده باشد در

اسید ،گونژوکه لینولئیک اسید و بیهینک اسید معنیدار

دسترس نیست .در مطالعه حاضر مکمل کردن منابع

بود ( .) P<0/01معنیدار بودن اين اثرات متقابل نتیجهای

کربوهیدراتی با دانه کانوالی برشته شده غنی از اولئیک

از پاسخ غیريکنواخت منابع کربوهیدراتی به افزودن دانه

اسید درصد اسیدهای چرب پالمتیک اسید ( )C16:0و

کانوال میباشد .جايگزينی نشاسته با فیبر محلول در

استاريک اسید ( )C18:0را در گوشت ماهیچه کاهش داد

شوينده خنثی بر نسبت امگا 6-به امگا 3-و اسیدهای

که می تواند با اثرات مهارکنندگی اسیدهای چرب بلند

چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه به اسیدهای چرب

زنجیر روی فعالیت استیل کوآ کربوکسیالز و ساخت و

اشباع اثرگذار نبود .اما افزودن دانه برشته کانوال به منابع

ساز درون زاد اسیدهای چرب اشباع در سلولهای گوشت

کربوهیدراتی موجب افزايش نسبت امگا 6-به امگا  3-و

توضیح داده شود ( ود و همکاران  .)2008در مطالعه

اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه به

حاضر درصد اسیدهای چرب غیر اشباع با يک باند

اسیدهای چرب اشباع گرديد.

دوگانه در جیرههای با الگوی متفاوت  NDSCبه استثنای

اسیدهای چرب اشباع مانند پالمتیک اسید و استاريک

اولئیک اسید تفاوت معنیداری نشان نداد اما با افزودن

اسید به ترتیب در گوشت برههای تغذيه شده با انواع

دانه برشته کانوال به جیرهها درصد اکثر اسیدهای چرب

جیرههای آزمايشی با  21/4و  14/7درصد بیشترين

به خصور واسنیک اسید و اولئیک اسید به طور معنی-

درصد اسیدهای چرب اشباع گوشت را به خود اختصار

داری افزايش يافتند ( .)P<0/05ويزينهیت و همکاران

دادهاند .در اين راستا گوشت برههای تغذيه شده با جیره-

( )1998گزارش نمودند که بافت عضالنی بدن از دو مسیر

های حاوی نشاسته در مقايسه با جیرههای حاوی فیبر

درونزاد و دريافت چربی از طريق جیره غذايی اقدام به

محلول در شوينده خنثی از درصد پالمتیک و استارئیک

ساخت و ذخیره اسیدهای چرب مینمايد .مقدار تولید

کمتری برخوردار بودند ( به ترتیب میانگین  21/1و 14/3

اسیدهای چرب در مسیر درونزاد کمتر و روند ذخیره

درصد در مقابل میانگین  21/6و  15/2درصد) .بر اساس

شدن آنها طوالنیتر است .مسیر دوم که سازوکار آن

يافتههای ود و همکاران ( )2008و شینگفیلد و همکاران

از طريق تأثیر آنزيم لیپوپروتئین لیپاز ديواره مويرگها

لینولنیک

اسید

(،)C20:3W6

آراشیدونیک

() ،)C20:4W6 (AAايکوزاپنتانوئیک اسید
)،)(EPA

نرونیک

اسید

دوکوساپینتااينويک(((DPA

(،)C24:1
،)C22:5w3
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بر اسیدهای چرب واردشده به بافت از طريق خون است،

دوکوزاهگزائنوئیک ( )C22:6w3را که نقش اساسی در

اثرگذاری بیشتری داشته و نیازمند زمان کوتاهتری می-

سالمت انسان دارند موجب گرديد که در تطابق با يافته-

باشد .رويههای مورد اشاره تائید کننده يافتههای

های کريمی و همکاران ( )2013میباشد .اين نتیجه می-

آزمايش حاضر است که در آن جیرههای حاوی دانه

تواند به دلیل افزايش غلظت اسید لینولنیک در جیرههای

برشته کانوال (دانه کانوال دارای حدود  50تا  60درصد

حاوی دانه کانوال باشد (دانه کانوال حاوی حدود 25

اولئیک اسید است) به علت اينکه از درصد اولئیک اسید

درصد اسید لینولنیک است) .زيرا اين افزايش غلظت می-

بیشتری برخوردار هستند گوشت برههای مصرف کننده

تواند اين پیشنهاد را مطرح نمايد که رويههای افزايش

از مقدار بیشتری اولئیک اسید و واسنیک اسید برخوردار

طول زنجیره و غیراشباع شدن در سطح بافتی با راندمانی

هستند

قابلقبول صورت پذيرفته است (دالی و همکاران .)2010

در مطالعهای برتولد و همکاران ( )2014طی دو مرحله

افزودن چربی به جیره ،افزايش معنیدار اولئیک را به

آزمايش تأثیر ،جیرههای حاوی دانه کتان اکسترود شده

دنبال داشت .اولئیک واسطهای زيست هیدروژنه شدن

به همراه دانه گندم يا ذرت و جیرههای حاوی دانههای

 C18:2و C18:3است که میتواند توسط آنزيم استرويل

روغنی غنی از اولئیک اسید با دانه گندم يا ذرت را بر

کو آنزيم آ دسچوراز در بافت به سیس  ،9ترانس ،11

الگوی اسیدهای چرب ماهیچه راسته الشه برههای نر

 C18:2که معموالً بهعنوان اسید لینولئیک جفت شد مزدوج

پرواری موردبررسی قراردادند .نتايج نشان داد که

نیز شناخته میشود تبديل گردد افزايش اين اسیدها چرب

استفاده از جیرههای بر پايه دانه غالت به همراه دانههای

افزايش غلظت ايکوزاپنتانوئیک اسید ( ،)C20:5W3اسید

روغنی اکسترود شده يا غنی از اولئیک اسید در مقايسه

دوکوساپینتااينويک( ،)C22:5w3اسید دوکوزاهگزائنوئیک

با جیرههای بدون مکمل روغن موجب افزايش اولئیک

( )C22:6w3را در بافت به دنبال دارد( .مکدونالد و

اسید ،واسنیک اسید و ساير اسیدهای چرب متوسط

همکاران  .)1989مکانسیمی که میتواند بیانگر اين

زنجیر با يک پیوند دوگانه گرديد .محققین دلیل افزايش

تغییرات در افزايش اسیدهای چرب غیر اشباع توسط

در مقدار اسیدهای مذکور را بیشتر بودن اين اسیدهای

افزودن دانه کانوال به جیره باشد را میتوان اين گونه

چرب در جیره دانستند .نتايج اين پژوهش در توافق با

بیان کرد که ،استفاده از دانههای روغنی غنی از اسیدهای

يافتههای تحقیق حاضر است که در آن اسیدهای چرب

چرب غیراشباع در جیره موجب کاهش فعالیت آنزيمهای

غیراشباع با يک پیوند دوگانه در ماهیچه راسته برههای

استیل کو آنزيم  Aکربوکسیالز و اسید چرب سنتتاز می-

تغذيهشده با جیرههای حاوی دانه برشته کانوال بیشتر

شود .کاهش فعالیت آنزيمهای مذکور ،کاهش فعالیت

میباشد.

آنزيم  NADPايزوسیترات دهیدوژناز را در پی دارد .با

در آزمايش حاضر منبع کربوهیدرات تآثیر چندانی بر

کاسته شدن از فعالیت اين آنزيم ،فعالیت گلوکز -6

تغییر درصد اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند

فسفات دهیدروژناز و گلوگونات  -6فسفات دهیدروژناز

دوگانه نداشت اما استفاده از دانه کانوال در جیره افزايش

کاهش میيابد .نتیجه اين تغییرات ،ترجیح میکروزمهای

غلظت اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه به

بافت حیوانی به استفاده از آنزيم مالونیل کو آنزيم

خصور ،آلفا-لینولنیک اسید ( ،)C18:3-n3گاما لینولنیک

است که فعالیت اين آنزيم ،افزايش طول زنجیره و نیز

اسید( ،)C18:3-n6اچ-گاما لینولنیک اسید (،)C20:3W6

غیراشباع شدن اسیدهای چرب تولیدشده از مسیر

اسید آراشیدونیک ( ،)C20:4W6اسید ايکوزاپنتانوئیک

درونزاد و نیز دريافت شده از طريق جیره را به دنبال

( ،)C20:5W3اسید دوکوساپینتااينويک ( )C22:5w3و اسید

خواهد داشت .سازوکار مورداشاره میتواند توجیهکننده

A
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افزايش معنیدار اسیدهای چرب غیراشباع ماهیچه برهها

بیماریهای قلبی – عروقی در انسان دارد (سازمان

با افزودن دانه کانوال به جیرهها باشد (کاپوتی جامبرنجی

بهداشت جهانی  )2003افزايش اسیدهای غیراشباع بلند

و همکاران .)2007همچنین در توافق با نتايج آزمايش

زنجیر با چند پیوند دوگانه بهخصور لینولئیک اسید،

حاضر ،ديگر محققین نیز گزارش نمودهاند که استفاده از

لینولنیک اسید ،آراشیدونیک اسید ،ايکوزاپنتانوئیک اسید

دانههای روغنی در جیره غذايی دامها موجب افزايش

و دوکوازهگزانوئیک اسید نقش اساسی در تغییر نسبت-

اسیدهای چرب بلند زنجیر با يک پیوند دوگانه در دامنه

های اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه به

 30تا  45درصد و اسیدهای چرب غیراشباع بلند زنجیر

اسیدهای چرب اشباع و اسیدهای چرب امگا 6-به امگا-

با چند پیوند دوگانه در دامنه  4/6تا  16/3درصد کل

 3دارند (دالی و همکاران  .)2010به نظر میرسد استفاده

اسیدهای چرب الشه میگردد (فیشر و همکاران 2000

از دانه برشته کانوال توانسته است به خوبی الگوی

ولی و همکاران .)2009نسبتهای اسیدهای چرب امگا6 -

اسیدهای چرب غیر اشباع با چند پیوند دوگانه و نسبت-

به امگا –  3و اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند

های مذکور در گوشت حاصله را تحت تأثیر قرار دهد .با

دوگانه به اسیدهای چرب اشباع تفاوت معنیداری در

اين حال توجه به اين نکته ضروری است که افزودن دانه

جیرههای با الگوی متفاوت  NDSCنشان نداد ()p>0/05

کانوال به جیره میتواند با افزايش اسیدهای چرب غیر

اما با افزودن دانه برشته کانوال به جیرهها نسبتهای

اشباع با چند پیوند دوگانه گوشت را نسبت به اکسید

مذکور به ترتیب حدود  23/9و  31/5درصد نسبت به

شدن حساس نمايد (بیسا و همکاران  .)2005افزايش

جیرههای بدون دانه کانوال افزايش نشان دادند .اثرمتقابل

امکان اکسیداسیون در گوشت ،نیمهعمر نگهداری آن پس

جیرههای آزمايشی بر نسبت اسیدهای چرب امگا 6 -به

از کشتار را کاهش میدهد که اين رخداد با وضعیت آنتی

امگا –  3و اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه

اکسیدانتها در بافت که کنترلکننده رويه اکسیداسیون

به اسیدهای چرب اشباع معنیدار نبود ( .)p>0/05در

هستند مرتبط میباشد .به دلیل محدوديت اطالعات

آزمايشی توسط کريمی و همکاران ( )2013با استفاده از

موجود ،اين عرصه به پژوهشهای بیشتری نیاز دارد.

روغن کانوال يا روغن پالم ،نسبتهای اسیدهای چرب
غیراشباع با چند پیوند دوگانه به اسیدهای چرب اشباع و
اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-اسیدهای چرب ماهیچه
راسته بزغالهها را به ترتیب بین  0/58تا  0/51و  2/63تا
 3/41گزارش گرديد .در تحقیقی ديگر توسط نجفی و
همکاران ( )2013با مقايسه سه روغن پالم ،ماهی و سويا
نسبت اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه به
اسیدهای چرب اشباع را به ترتیب  0/20 ،0/14و  0/15و
نسبت اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-را به ترتیب ،5/8
 5/4و  2/4گزارش نمودند که در توافق با الگوی نسبت-
های بهدستآمده در آزمايش حاضر است .تعادل در
نسبتهای نسبت اسیدهای چرب امگا 6-به امگا 3-و
اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه به
اسیدهای چرب اشباع اهمیتی قابلتوجه در پیشگیری از
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Table 4- Least-square means of longissimus dorsi muscule fatty acid profile of experimental lambs (%)

جيرههای آزمایشی
The experimental diets

فيبر محلول در شوینده

* صفات
Traits*
C10:0
C12:0
C14:0
C15:0 anteiso
C15:0
C16:0
C16:1
C17:0 anteiso
C17:0
C17:1
C18:0
C18:1n7
C18:1n9
C18:2 t11c15
C18:2 c9t11
C18:3n3
C18:3n6
C20:0
C20:1
C20:2 w6
c20:3w6
c20:4w6(AA)
C20:5w3(EPA)
C22:0
C22:4
C22:5w3(DPA)
C22:6w3(DHA)
C24:0
C24:1

سایراسيدهای چرب

نشاسته

خنثی

Starch

Neutral detergent fiber

P-value1

بدون دانه

با دانه

کانوال

کانوال

بدون دانه

با دانه کانوال

Without
canola
seed

With
canola
seed

کانوال
Without
canola seed

With
canola
seed

NDSC

RCS

NDSC×
RCS

0.09b±0.01
0.23b±0.02
2.37a±0.11
0.23b±0.02
2.95a±0.39
22.6a±1.10
1.03b±0.01
0.14b±0.01
0.27b±0.05
1.17a±0.10
15.9b±0.97
1.91b±0.13
31.6b±1.71
0.39b±0.08
7.11c±0.91
0.32b±0.12
0.10b±0.01
0.11±0.01
0.55b±0.02
0.50bc±0.07
0.29b±0.06
2.80b±0.11
0.19b±0.04
0.26b±0.02
0.05±0.01
0.59b±0.12
0.13b±0.04
0.64±0.05
0.15b±0.01
5.10±0.67

0.08b±0.02
0.22b±0.01
1.36c±0.13
0.24b±0.03
2.14b±0.41
19.7b±1.01
2.11a±0.07
0.19b±0.02
0.25b±0.04
1.29a±0.19
12.7a±1.02
2.65a±0.12
33.3a±1.61
0.66a±0.05
9.00a±0.92
0.44a±0.11
0.18a±0.03
0.06±0.02
0.67a±0.02
0.62a±0.11
0.37a±0.09
4.09a±0.19
0.23a±0.07
0.1c±0.01
0.8±0.01
0.64a±0.09
0.18a±0.03
0.17±0.03
0.27a±0.02
6.06±0.12

0.07b±0.02
0.27a±0.03
1.73b±0.19
0.39a±0.03
2.96a±0.33
23.3a±1.03
1.07b±0.04
0.22b±0.01
0.31a±0.05
0.59b±0.16
15.8b±1.00
1.66b±0.21
32.2b±1.21
0.38b±0.06
6.68b±1.01
0.48a±0.13
0.09b±0.2
0.13±0.01
0.12c±0.04
0.39c±0.09
0.22b±0.08
2.54b±0.11
0.22a±0.07
0.41a±0.02
0.09±0.03
0.57b±0.13
0.15b±0.02
0.31±0.02
0.22b±0.03
5.58±0.14

0.14a±0.05
0.21b±0.02
1.51c±0.15
0.27b±0.02
2.51b±0.34
20.0b±1.33
2.22a±0.6
0.39a±0.03
0.38a±0.05
1.18a±0.11
14.6a±1.10
3.20a±0.23
33.0a±1.73
0.51a±0.04
6.10b±0.68
0.47a±0.16
0.22a±0.03
0.05±0.03
0.64a±0.10
0.43b±0.11
0.42a±0.10
4.27a±0.17
0.23a±0.06
0.27b±0.02
0.07±0.02
0.67a±0.10
0.17a±0.01
0.16±0.01
0.29a±0.04
6.03±0.76

0.03
<0.01
0.62
0.48
0.87
0.67
0.72
0.04
0.54
0.03
0.67
0.68
0.01
0.40
<0.01
0.63
0.77
0.57
0.51
0.30
0.61
0.58
0.55
<0.01
0.53
0.61
0.33
0.34
0.56
0.27

0.52
<0.01
0.04
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.54
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.11
0.26
<0.01
<0.01
0.28
<0.01
0.11

0.04
0.68
0.77
0.01
0.88
0.66
0.61
0.27
0.47
0.46
0.68
0.65
<0.01
<0.01
<0.01
0.34
0.87
0.42
0.50
0.27
0.72
0.69
0.56
<0.01
0.41
0.6
0.36
0.55
0.77
0.41

45.9a±1.12

37.2b±1.03

46.2a±1.78

40.5b±1.62

0.67

<0.01

0.04

47.8c±1.04

55.4a±1.24

47.5c±1.13

51.9 b±1.67

0.21

<0.01

0.01

Other fatty acid

)Fatty acid total( جمع اسيدهای چرب

اسيدهای چرب اشباع
Saturated fatty acid

اسيدهای چرب غير
اشباع
Unsaturated fatty acid
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0.03

0.03

0.61

39.8a±1.67

36.7b±1.44

40.2a±1.23

36.5b±1.21

0.01

<0.01

<0.01

12.2b±0.81

10.8c±0.79

15.2a±0.87

11.3c±0.91

0.77

0.03

0.63

4.79a±0.7

3.28b±0.08

4.81a±0.10

3.98b±0.06

0.68

0.02

0.67

0.33a±0.02

0.25b±0.01

0.43a±0.03

0.25b±0.01
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اسيدهای چرب غير
اشباع با یک پيوند
دوگانه

Monounsaturated fatty
acid

اسيدهای چرب غير
اسباع با چند پيوند
دوگانه
polyunsaturated fatty
acid

نسبتها
2

امگا 6-به امگا3-

PUFA/SFA3

1مقايسات؛ ،NDSCمقايسه جیرههای حاوی نشاسته با جیرههای حاوی الیاف محلول در شوينده خنثی؛  ،RCSمقايسه جیرههای حاوی دانه
کانوالی برشته با جیرههای بدون دانه کانوالی برشته؛ اثر متقابل RCS×NDSC
Camparison; NDSC= Comparing the diets containing starch with the diets containing soluble fiber in neutral
;detergent; RCS= Comparing the diets containing roasted canola seed with diets without roasted canola seed
Intraction RCS×NDSC
*دادهها شامل میانگین حداقل مربعات  ±خطای استاندارد میباشند a,b,c,d .میانگینهای با حروف غیر مشابه اختالف معنیداری به لحاظ
آماری دارند (.)p>0 /05
a, b,c, d

Means within the same row with different letters differ significantly (P<0.05). *Data are included Data are
included Least-square means ± standard error..
2
)(c20:2w6+c20:3w6+c20:4w6/c20:5w3+c22:5w3+c22:6w3
3
[C18:2t+C18:2c+C18:3c+C18:3t+C20:2w6+c20:3w6+c20:4 w6(AA)+C20:5w3(EPA)+
C22:5w3(DPA)+C22:6w3(DHA)]/[C10:0+ C12:0+ C14:0+ C15:0 anteIso+ C15:0+C15:0 Iso+C16:0+C16:0
]Iso+C17:0 anteIso+C17:0+C18:0+C20:0+ C22:0+ C24:0

خصوصيات کيفی گوشت
برخی خصوصییات فیزيکی -شیمیايی گوشت در جدول  5ارائهشده است .تیمارها و اثرات متقابل آنها تأثیر معنیداری
بر رطوبت ،پروتئین ،خاکستر و  pHگوشت نداشتند ( .)p>0/05جیرههای حاوی دانه برشته کانوال در مقايسه با جیرههای
بدون دانه کانوال بهطور معنیداری ( )p>0/01موجب افزايش درصد چربی ماهیچه الشه گرديد ( 2/54در مقابل 1/05
درصد) .در توافق با نتايج اين آزمايش مان سو و همکاران ( )2009با استفاده از روغن پالم يا آفتابگردان در جیره برهها
پرواری نشان دادند که فراسنجههای رطوبت ،پروتئین و خاکستر گوشت تحت تأثیر جیرههای آزمايشی قرار نگرفت بولتی
و همکاران ( )2002گزارش نمودند که تغذيه برهها با روغن گلرنگ موجب افزايش درصد چربی در بافت ماهیچه میشود.
اين محققین تفاوت مشاهدهشده را به افزايش مقدار چربی در جیره غذايی دامها نسبت دادهاند که در توافق با نتايج آزمايش
حاضر است .ديگر محققین نیز افزايش درصد چربی عضالت الشه را با استفاده از روغن در جیره حیوانات گزارش نمودهاند
که در توافق با نتايج تحقیق حاضر است (اسکوالن و همکاران .)2003
درصد چربی عضالت گوشت به عوامل متعددی بستگی دارد که ازجمله مهمترين آنها میتوان به تعادل بین مقدار انرژی
جیره ،نیازمندیهای متابولیکی حیوان ،نوع و ترکیب جیره مصرفی اشاره نمود (ود و همکاران  .)2008افزايش عبور چربی
با منشأ جیره از شکمبه و جذب آنها در روده ،امکان انتقال چربیها به بافت و ذخیره آنها را فراهم میسازد که در تطابق
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با افزايش درصد چربی ماهیچه در آزمايش حاضر است .جايگزينی بخشی از نشاسته با فیبر محلول در شوينده خنثی تفاله
چغندرقند موجب کاهش کلسترول بافت عضالنی به میزان حدود  27/6درصد گرديد ( )P<0/001و افزودن دانه کانوال
افزايش  2/2برابری غلظت کلسترول را در پیداشت ( .)p=0/001تفاوت در پاسخ به استفاده از دانه کانوال در جیرههای با
منابع مختلف کربوهیدرات محلول در شوينده خنثی ،معنیدار شدن اثر متقابل چربی و کربوهیدرات را در رابطه با اين
فراسنجه موجب گرديد .ود و همکاران ( )2008با بررسی يافتههای ديگر محققین میزان کلسترول چربی گوشت ماهیچه
برهها رابین  30تا  230میلیگرم در  100گرم گزارش نموده و بیان کردند که میزان کلسترول تحت تأثیر ،نژاد ،جنس ،سن
و نوع تغذيه دام متفاوت است .گزارش اين محققین اختالف قابلتوجه مشاهدهشده کلسترول بین تیمارهای با چربی در
مقايسه با تیمارهای بدون منبعچربی در آزمايش حاضر را در برمیگیرد .نشخوارکنندگان تغذيهشده با جیرههای حاوی
نشاسته باال میتوانند مقدار بیشتری گلیکوژن در بافت عضالنی خود ذخیره نمايند و بنابراين انتظار میرود که  pHگوشت
در آنها مقداری پايینتر از حیواناتی باشد که پیش سازهای الزم برای ذخیره گلیکوژن را به مقدار کمتری دريافت نمودهاند
(فیريا و همکاران  .)2012اگرچه میانگین  pHگوشت در تیمارهای دريافتکننده جو در مقايسه با فیبر محلول بهصورت غیر
معنیداری پائین تر بود ولی عدم مشاهده اختالف معنیدار اين پیشنهاد را مطرح میسازد که به دلیل سطح باالی کنسانتره
مصرفی ،محدوديتی به لحاظ گلوکز موردنیاز برای ذخیره گلیکوژن وجود نداشته و درنهايت میانگین  pHمشاهدهشده در
تمام تیمارها برای نگهداری مطلوب گوشت ،مناسب میباشد (فی ريا و همکاران .)2012
جايگزينی نشاسته با فیبر محلول در شوينده خنثی چغندرقند ،افزودن چربی و اثر متقابل اين تیمارها تأثیر معنیداری
برفراسنجههای*( aگرايش به قرمزی)( b*،گرايش به زردی)( c*،کرومای رنگ) و *( hزاويه هیو) نداشت ( .)p>0/05درنتیجه
جايگزينی نشاسته با فیبر محلول و افزودن دانه برشته کانوال شاخص *( Lروشنی) تحت تأثیر جیرههای آزمايشی قرار
گرفت .تفاوت در پاسخ به استفاده از دانه برشته کانوال در جیرههای آزمايشی ،معنیدار شدن اثر متقابل جیرهها بر درجه
روشنی رنگ را موجب گرديد.
رنگ خصوصیت بصری از گوشت و الشه میباشد که بهعنوان اولین معیار تأثیرگذار در انتخاب و ارزيابی گوشت و الشه
شناخته میشود (سوريندرانث  )2014بهطورکلی سه منبع اصلی ايجاد تفاوت رنگ در گوشت وجود دارد که عبارت از
مورفولوژی میوگلوبین ماهیچهها ،نسبت پیگمانتها رنگی در ماهیچه و متابولیسم گلوکز موجود در ماهیچه پس از مرگ
میباشند .به نظر میرسد که اين عوامل گرايش به قرمزی و زردی گوشت را تحت تأثیر قرار ندادهاند .روشنايی شاخصی
است که انعکاس نور را مشخص نموده و میتواند تحت تأثیر ترکیب اسیدهای
چرب الشه نیز قرار گیرد (ديمی ريل و همکاران  .)2004تفاوت در ترکیب اسیدهای چرب میتواند رنگ را به دلیل اينکه
اسیدهای چرب غیراشباع در مقايسه با اسیدهای چرب اشباع کمتر نور را منعکس میکنند تحت تأثیر قرار دهد .از سوی
ديگر اکسیداسیون اسیدهای چرب نیز میتواند عالوه بر کاهش پايداری گوشت ،موجب تغییر در رنگشده و با کاهش
قرمزی گوشت از کیفیت رنگ آن بکاهد .در آزمايش حاضر پايداری و تغییرات رنگ گوشت در زمانهای مختلف پس از
کشتار موردبررسی قرار نگرفته است و به نظر میرسد درجه روشنی گوشت (* )Lبه دلیل رسوب بیشتر چربی در بافت
ماهیچه تحت تأثیر قرارگرفته باشد (ود و همکاران .)2008
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جدول  -5تاثير جيرههای آزمایشی روی خصوصيات فيزیکی و شيميایی گوشت برهها
Table 5- Effect of the experimental diets on physico-chemical characteristics of lamb’s meat
جيرههای آزمایشی
The experimental diets
P-value1

فيبر محلول در شوینده

نشاسته

خنثی

Starch

Neutral detergent fiber

* صفات

بدون دانه

*Traits

کانوال

بدون دانه

×NDSC
RCS

RCS

NDSC

0.73

0.68

0.81

With
canola seed
75.2±2.5

0.84

0.77

0.84

20.4±0.92

20.2±1.2

0.41

0.32

0.81

2.30±0.13

4.80±0.61

3.61±0.27

0.44

<0.01

0.71

2.27±0.03

1.28±0.02

2.32±0.04

1.27±0.02

<0.01

<0.01

0.02

157.5b±4.4

77.4d±3.1

227.4a±4.3

97.1c±2.1

با دانه کانوال

کانوال

با دانه کانوال

Without
canola
seed
74.1±2.4

Without
canola seed
75.5±2.3

With
canola seed
75.6±2.7

Moisture percentage
درصد پروتئين

20.4±1.0

20.5±1.1
3.60±0.17

protein percentage
درصد خاکستر
ash percentage
درصد چربی
fat percentage
کلسترول(ميلی گرم100/

درصد رطوبت

گرم)
)cholesterol (mg/ml
5.31±0.19
5.23±0.15
5.44±0.17
5.37±0.21
0.82
0.78
0.77
pH
49.7b±2.4
59.7a±3.1
47.7b±3.2
51.8b±3.6
0.04
<0.01
<0.01
*L
19.8±1.61
18.4±1.33
22.3±1.68
18.2±1.29
0.73
0.79
0.57
*a
3.82±0.61
3.91±0.58
3.25±0.69
4.39±0.60
0.81
0.69
0.55
*b
20.2±1.2
18.2±1.8
22.5±2.4
18.9±1.7
0.77
0.61
0.65
*c
31.1±2.3
28.8±2.6
29.3±2.5
29.8±2.8
0.64
0.71
0.55
*h
1مقايسات؛ ،NDSCمقايسه جیرههای حاوی نشاسته با جیرههای حاوی الیاف محلول در شوينده خنثی؛  ،RCSمقايسه جیرههای حاوی دانه
کانوالی برشته با جیرههای بدون دانه کانوالی برشته؛ اثر متقابل RCS×NDSC
Camparison; NDSC= Comparing the diets containing starch with the diets containing soluble fiber in neutral
;detergent; RCS= Comparing the diets containing roasted canola seed with diets without roasted canola seed
Intraction RCS×NDSC
*دادهها شامل میانگینحداقل مربعات  ±خطای استاندارد میباشند a,b,c,d .میانگینهای با حروف غیر مشابه اختالف معنیداری به لحاظ
آماری دارند (.)p>0/05
a, b,c, d

Means within the same row with different letters differ significantly (P<0.05). *Data are included Least-square
means ± standard error.

نتيجهگيری

بلند زنجیر غیراشباع و اصالح نسبتهای امگا 6-به امگا-

اگرچه هر دو عامل جايگزينی نشاسته با فیبر محلول و

 3و اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه به

نیز افزودن دانه کانوال به جیره اثرات معنیداری بر الگوی

اسیدهای چرب اشباع کیفیت مطلوبتر چربی موجود در

اسیدهای چرب ماهیچه داشتند اما استفاده از دانه کانوال

گوشت را موجب گرديد .افزايش قابلتوجه اسیدهای

برشته بهعنوان منبع چربی اثرات گستردهتری بر ترکیب

چرب بلند زنجیر در گوشت برههای تغذيهشده با جیره-

اسیدهای چرب داشت و با افزايش غلظت اسیدهای چرب

های حاوی دانه کانوال ،افزايش درصد چربی ،کلسترول
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ولی به دلیل افزايش کلسترول گوشت و نیز افزايش امکان

و نیز روشنتر شدن رنگ گوشت تولیدی را به دنبال

 جمعبندی در رابطه،حساسیت گوشت به اکسیداسیون

داشت اما تأثیری قابلتوجهی بر ديگر خصوصیات

باکیفیت گوشت تولیدی نیازمند پژوهشهای بیشتری

 اگرچه استفاده از دانه.شیمیايی و رنگ گوشت نداشت

.است

کانوال در جیره الگوی اسیدهای چرب را بهبود بخشید
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Introduction: Red meat is one of the best dietary sources of fat and protein for humans. The fatty
acid composition of meat has long been studied, but still receives a lot of attention in research because
of its implications for human health. Besides a lower total fat intake, human nutritionists are
recommending a higher intake of polyunsaturated fatty acids, and especially of n-3 fatty acids at the
expense of n-6 fatty acids. Numerous animal feeding trials have been carried out using different
species and breeds aiming at bringing the polyunsaturated fatty acid/saturated fatty acid (P/S) ratio
of meat closer to the recommended value (>0.7), as well as for the n-6/n-3 ratio (<5). Sugar beet pulp
(SBP) contains 70% carbohydrates mainly as neutral detergent soluble fiber, which has high water-binding
capacity and a slow fermentation rate in rumen compared to the barley grain. Replacing barley with SBP may
overcome digestive disorders such as acidosis problem and lead to the utilization of dietary energy towards
animal growth, carcass gain, and muscle intramuscular fat deposition. On the other hand, feeds containing fats
and oils are being used in animal diets to increase energy density and to manipulate intramuscular fat content
and fatty acid composition of the meat. Canola seed contains approximately 40 to 43 % oil in which oleic acid,
linoleic acid, and α-linolenic acid contribute to 61, 20 and 10%, respectively. High fat content of canola seed
makes it an attractive feedstuff to improve energy density of diets for finishing lambs grown in dry regions,
where pasture availability is low. To our knowledge, information containing the effects of SBP as a slow
fermentable carbohydrate source with an inclusion of roasted canola seed on growth performance and meat
quality characteristics of fattening lambs is not investigated. The objective of this study was to evaluate the
effects SBP with or without RCS in a high concentrate diet on performance and muscle composition of Arabian
fattening lambs.

Materials and methods: This experiment was approved by the Animal Care and Ethics Committee
of Ramin University of Livestock Research. In this study, twenty-four Arabian male lambs, 4 months
old, (23.7±2.5 kg; mean initial BW±SD) were kept in individualcages (1.4×1.2 m). The fattening
period was 99 d including 14 d as adaptation period. At the start of the adaptation period, all the
animals were treated for external and internal parasites and vaccinated against enterotoxaemia. The
animals were randomly assigned to one of the four dietary treatments included 1) starch, 2) starch
with roasted canol seeds, 3) Neutral detergent soluble fiber and 4) Neutral detergent soluble fiber
with roasted canola seed. The diets were offered to animals to meet the requirements of growth rate
at 250 g/day according to National Research Council (NRC, 2007). Lambs were weighed weekly
throughout the experimental period prior to the morning feeding. Feed conversion ratio was
calculated as the ratio between average daily intake and average daily gain. Average daily gain was
calculated for each sheep from regression analysis of live weight vs. time from day 1 to 99 of each
treatment. At the end of the trial, all the animals were slaughtered according to Halal method. Samples
from Longissimus dorsi (LD) between 5th and 6th ribs trimmed of all external subcutaneous fat were
collected. These were used to determine moisture, crude protein, fat, and ash contents of meat
according to Association of Official Analytical Chemistry (AOAC, 2006). Lightness (L*), redness
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(a*), and yellowness (b*) of meat samples were measured using a Minolta CR-300 colorimeter in the
CIE L*a*b*. Hue angle (H*) was calculated as tan−1 (b*/a*) × (180/π) and Chroma (C*) as (a*2+b*2)1/2.
The colorimeter was set for using the illuminant A and 10° standard observers. About 50 g of the LD
muscle between 6th to 9th ribs were taken for determination of fatty acid profiles. Muscle lipids were
extracted as described by Folch et al. (1957), using dichloromethane and methanol (2:1 vol/vol),
instead of chloroform and methanol (2:1 vol/vol), and were methylated according to Metcalfe and
Schmitz (1961). The transmethylated samples were analyzed by a gas chromatograph with a flame
ionization detector and a capillary column measuring 100 m in length × 0.25 mm i.e., with a thickness
of 0.20 mm. Helium was used as the carrier gas at a flow rate of 1 mL/min. Also, tridecanoic acid
(C13:0) was used as internal standard. The initial temperature of the oven was 70 °C and was increased
by 10 °C/min to 175 °C, where it was maintained for 25 min. The temperature was then increased by
7 °C/min to 220 °C, where it was maintained for 10 min, followed by another increase by 10 °C/min
to 230 °C, where it remained for 4 min. The temperature of the injector was 280 °C, and the
temperature of the detector was 300 °C. Identification of the fatty acids was carried out by comparison
of the retention times with standards of fatty acids from butter, and the percentage of fatty acids was
obtained by means of Chromquest 5.5 software. Performance data were analyzed completely random
design with repeated measurement PROC MIXED and compound symmetry model. Meat
Characteristics data were as a completely randomized design with a 2×2 factorial arrangement using
PROC GLM in SAS software.
Results and discussion: Partial replacement of starch with soluble fiber significantly increased
performance concentration of capric, c17:0 anteiso and behenic acid and significantly reduced lauric,
heptadecanoic, oleic, linoleic and polyunsaturated fatty acids of longissimus dorsi (P<0.05). Addition
of roasted canola seed to diets increased performance (average 288 g vs. 262 g) and reduced the
concentration of isopalmitic and behenic acid and significantly increased concentration of Lauric,
Myristic, Anteiso-pentadecanoic, Pentadecenoic, Palmitic, Palmitoleic, Stearic, Vaccenic,
Conjugated linoleic, Oleic, α-Linolenic, γ-Linolenic, Gondoic, Docosatetraenoic, h-γ-Linolenic,
Arachidonic, Eicosapentaenoic, Nervonic, Docosapentaenoic, Docosahexaenoic acids and the total
concentration of unsaturated fatty acids with one or polyunsaturated fatty acid pattern longissimus
dorsi (p<0.05). Canola seed addition significantly increased n-6/n-3 and p/s ratio (P<0.05).
Replacement of starch with soluble fiber significantly decreased and fat addition significantly
increased meat cholesterol concentratin (P<0.05).
Conclusion: The results showed that the use of canola seeds by changing the indicators of unsaturated
fatty acids, omega-6 to omega-3 ratios reform and polyunsaturated fatty acids to saturated fatty acids
can improve the quality and quantity of meat.
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