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 :چکیده

شبت در اسبیدهای چبرب گو الگویالگویبضبروری ببر اشباع و غیراشبباع اسیدهای چرب بررسی تاثیر تغذیه انواع ین آزمایش هدف از ا

اسبتفاده  راسبی 7ه در چهبار گبرو کیلوگرم 274 ± 32گوساله نر هلشتاین با میانگین وزنی  رأس 28از  با استفاده های نر هلشتاین،گوساله

ا ببجیره همراه  -2، ا سطح باالی مکمل چربی اشباعبجیره همراه  -1شامل: و از نظر انرژی و پروتئین همسان بوده  تیمارهای آزمایشیشد. 

ا سطح پبایین مکمبل چرببی غیبر بجیره همراه  -4اشباع و غیر مل چربییره همراه با سطح باالی مکج -3سطح پایین مکمل چربی اشباع، 

 داری میبانمعنبی تفباو آنبالی  گردیبد. راسته  های گوشتنمونه چربی حاصل از کشتار شدند و هااشباع بود. بعد از دوره پرواری گوساله

 یبرهشبباع در جا یبرغ یکبه وجبود منبابر چربب دهبدیمطالعه نشان م ینحاصل از ا یجنتابا این وجود از نظر عددی  تیمارها وجود نداشت

 گوشت گردد. یچرب یفیتموجب بهبود ک تواندیم

 ی نر هلشتاینهاگوساله -ی چرباسیدها الگوی -اسیدهای چرب غیراشباع -پودر چربی کلمات کلیدی:

 :مقدمه

پروتئین، چربی ویتامین، مواد  نیتأمدر برخی از کشورهای پیشرفته گوشت یک منبر ثابت در جیره غذایی است و با این وجود گوشت در 

اسیدهای چرب بدن انسان دارد. اسیدهای چرب در بدن انسان  نیتأممعدنی نقش زیادی دارد. به این دلیل چربی گوشت نقش زیادی در 

هایی که اسیدهای یماریبهای تحمیلی ینهه مثبت یا منفی( بر روی سالمتی داشته باشد. از لحاظ اقتصادی و  )متفا را یتأثتواند می

با وجود اسیدهای چرب غیراشباع در گوشت  .(,FAO,2003WHO ;2010) ها دارند نی  اهمیت زیادی دارندچرب رابطه مستقیم با آن

اما همچنان وجود اسیدهای چرب اشباع یکی از عوامل محدود کنده در مصرف گوشت قرم  است ، قرم  که اثرا  مفیدی دارد

(1994Grundy,.) لیتواند پروفادوگانه می وندیبا چند پ راشباعیچرب غ یدهاینسبت اس شیاساس بود که اف ا نیبر ا یمیباور قد کی 

امر ساده به نظر  یندر شکمبه ا ونیدروژناسیوهیهای عامل بدهد، اما با وجود باکتری رییموجود در گوشت گوساله را تغ یینها یچرب

روش  کیچرب  یدهایکردن اس یمیست. کلسا هاکردن آن اثریب ایچرب خوراک  یدهایمحافظت از اس جادیو خواهان ا رسدینم

نشخوار کنندگان به صور  با وجود این فلور میکروبی  (..2008Jenkins et al خوراک دام است ) دیشناخته شده در صنعت تول یتمحافظ

ها در نشخوار چرب و هضم آن یدهایو اس یچرب سمی( هستند و در حال حاضر متابولCLAم دوج ) کلئینویل دیتولیدکننده اس یعیطب



 
ها و این اف ایش غلظت جیره از یتواند ناشمی  یآن ن تینشخوار کنندگان بوده و اهم هیاز موضوعا  قابل توجه در تغذ یکیکنندگان 

تأثیر  یتوانند بر سالمت انسان دارامی« در شکمبه یوهیدروژناسیونب»ای شکمبه ایو  اییهچرب با منبر تغذ یدهایاسسوال باشد که آیا 

  (,Adam L. Lock et al 2006) باشند یمتفاوت

 در ماده خشک(های آزمایشی ) درصد یرهجاج اء مواد خوراکی تشکیل دهنده  -1جدول 

 1 تیمارها

 اج ای خوراک 1 2 3 4

 )بر پایه ماده خشک(

 یونجه 13 13 13 13

 سیالژ ذر  7/13 7/13 7/13 7/13

 دانه جو 9/15 1/31 9/15 1/31

 دانه ذر  2/36 0/35 2/36 0/35

 کنجاله سویا 2/5 5/4 2/5 5/4

 2پودر چربی اشباع 9/3 9/0 - -

 3غیرشباعپودر چربی  - - 2/4 0/1

 سبوس گندم 1/10 0/0 1/10 0/0

 کلسیم کربنا  2/0 2/0 - 1/0

 نمک 14/0 14/0 14/0 14/0

 4مواد معدنی 7/0 7/0 7/0 7/0

 دی کلسیم فسفا  1/0 3/0 1/0 3/0

 بیکربنا  سدیم 7/0 7/0 7/0 7/0

 -4( و PUFAطح باالی پودر چربی غیر اشباع)س -3ا سطح پایین پودر اشباع، بنشاسته همراه سطح باالی  -2ودر چربی اشباع، سطح باالی پ -1های آزمایشی شامل: یرهج( 1

 (PUFAسطح باالی نشاسته همراه با سطح پایین پودر غیر اشباع)

 ( محصول کشور مال ی 10Energyzer-RPدرصد ) 5/99چربی پالم خالص  به صور ( منبر چربی اشباع 2

 ( محصول کشور ایرانPersia-Fatدرصد پرشیافت ) 85کلسیمی غیر اشباع  ( منبر چربی غیر اشباع، مکمل3

گرم  1/0گرم ید،  12/0نگن ، گرم م 22گرم روی،  3/0گرم مس، 3/0گرم آهن،  30گرم سدیم،  50گرم منی یم،  21گرم فسفر،  80گرم کلسیم،  195( هر کیلوگرم از آن حاوی 4

 .Eالمللی ویتامین ینبواحد  200و  Dالمللی ویتامین ینبواحد  A ،200000المللی ویتامین ینبواحد  600000یم، سلنگرم  02/0کبالت، 

 

آمده است، که اثر تیمارها  2نتایج حاصل از تعیین غلظت تک تک اسیدهای چرب موجود در چربی گوشت حاصل از تیمارها در جدول 

دار نشد. با این وجود نی  با توجه به سطح باالی غلظت اسیدهای چرب غیراشباع در مکمل چربی غیراشباع، می ان یمعنها یانگینمبر 

مثال گوم  و  به عنواننتایج یکسانی در مطالعا  مشابه بدست آمده است، اسیدهای چرب غیراشباع در این تیمارها باالتر بود. عددی 

ی پرواری بررسی کردند که در نهایت تفاوتی هابرهاشباع و غیر اشباع را بر کیفیت گوشت در  ( اثر منابر مختلف چربی2014همکاران)

داری برای میانگین یمعنهمچنین تفاو   (. ,2014P. Gómez-Cortésمیان اثر تیمارها بر پروفایل اسیدهای چرب گوشت گ ارش نکردند)

هایی که حاوی سطح باالیی از اسیدهای چرب غیراشباع یرهجاما مقدار آن در غلظت اسید چرب لینولئیک م دوج در بین تیمارها دیده نشد 

یر اف اینده تغذیه تأث( در رابطه با 2001با چند پیوند دوگانه بود، از نظر عددی باالتر بود و به طور تقریبی با گ ارش کوین و همکاران)

اسید چرب لینولئیک م دوج در چربی گوشت، شباهت با اسیدهای چرب غیراشباع کلسیمی شده بر اف ایش غلظت  هاگوساله



 
ی پرواری انجام دادند، اثر تغذیه هاگوساله( روی تغذیه دوره پایانی 2004آزمایشی که فلتون و کرلی)( و در  ,2001Kevin et alدارد)

کل غلظت پروفایل ر نشان داد که دمنابر غنی از اسید اولئیک را در مقابل جیره کنترل بر کیفیت الشه بررسی کردند. نتایج حاصل شده 

 05/0Pمانند اسید پالمتیک، اسید اولئیک، اسید استئاریک، لینولئیک اسید و لینولنیک اسید با هم متفاو ) هاآناسیدهای چرب و اج ای 

یر اولئیک اسید تأث( نی  آزمایشی را مبنی بر بررسی 2003لی و همکاران) (. ;2004E. E. D. Felton and M. S. Kerley( بودند) ˂

محافظت شده در شکمبه بر غلظت اسیدهای چرب مختلف در گوشت انجام دادند و نه تنها موجب اف ایش اولئیک اسید در گوشت شد 

 ,2003Lee et alبلکه باعث اف ایش غلظت سایر  اسیدهای چرب غیراشباع از جمله اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه نی  شد)

های موجود در شکمبه ظرفیت محدودی در تبدیل اسیدهای چرب غیر اشباع با چند یباکترمشخص گردید که  10-5به جدول  (. با توجه

 (. ,2006Adam L.Lockپیوند دوگانه به اسیدهای چرب اشباع دارند)

 مقایسه با غیراشباعابر پودر چربی اشباع در های تغذیه شده با منپروفیل اسیدهای چرب گوشت حاصل از گوساله -2جدول 

 ) میلی گرم در گرم از کل اسیدهای چرب ( 

  1های آزمایشیجیره 

SE 4 3 2 1 اسید چرب

M 
P value2 

12:0 C 56/0 60/0 50/0 59/0 031/0 74/0 
14:0 C 69/19 67/14 76/15 33/19 382/1 54/0 
14:1 C 23/3 67/2 45/3 15/3 294/0 77/0 
15:0 C 72/3 67/3 04/3 71/2 212/0 29/0 
16:0 C 74/285 08/269 69/280 48/268 765/6 81/0 
16:1 C 93/29 71/29 68/30 02/35 401/1 56/0 
17:0 C 70/6 73/7 68/6 27/7 383/0 80/0 
18:0 C 66/175 71/172 29/172 07/172 821/2 97/0 
18:1 C 64/329 41/363 84/352 67/371 372/9 47/0 
18:2 C 27/49 3/54 0/60 7/50 07/2 29/0 

CLAc9t113 13/3 16/3 28/3 16/3 105/0 97/0 
18:3 C 67/4 07/5 20/5 03/5 373/0 97/0 

SFA4 93/491 40/468 00/479 39/470 740/7 75/0 
MUFA4 03/366 03/397 63/390 67/413 429/9 39/0 
PUFA4 13/57 57/62 50/68 87/58 174/2 28/0 

سطح  -4اشباع  یرغ یچرب پودر -3پالم  یه با پودر چربنشاسته همرا یسطح باال -2پالم    یودر چربپ -1شامل :  یشیآزما هاییرهج- 1های آزمایشی شامل : ( جیره1

 اشباع یرغ ینشاسته همراه با پودر چرب یباال
 ( p≤05/0ها در سطح احتمال )یانگینم( بررسی اختالف معنی دار 2

 (11، ترانس 9لینولئیک مزدوج ) سیس  ( اسید3

4 )SFA ،MUFA ،PUFA چرب غیر  ید هایبه ترتیب عبارتند از مجموع اسید های چرب اشباع، اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه و اس

 اشباع با چند پیوند دوگانه
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The effects of feeding saturated or essential unsaturated fatty acids in diets with high or low starch 

ongrowth performance and carcass characteristics of Holstein young bulls 

Abstract 

In order to evaluate the effects of different fat supplements in different levels with high and low dietary 

starch on ruminal and blood metabolites of Holstein young bulls (n=28) averaging 274±32kg were 

randomly allotted in four treatment (7 steers each). An experiment was conducted with completely 

randomized design. The study lasted 100 d (10d adaptation). Dry mater intake (DMI) and average daily 

gain (ADG) of calves were measured daily and monthly respectively. At the last days of experiment, 

samples of blood were collected from the coccygeal vein and samples of ruminal fluid were collected by 

stomach tube. Following the final weighing at 90d, In order to measure the traits related with carcass 

characteristics three steers per treatment were slaughterd. DMI, ADG and  feed  efficiency were 

unaffected by dietary treatments. No significantly differences were detected for apparent total tract 

digestibility of none the nutrient composition of diets. There were no significantly differences among 

diets for ruminal pH, total volatile fatty acids (VFA) and ammonia nitrogen (NH3-N) concentrations. 

Separate concentrations of VFAs were not affected significantly by dietary treatments. Plasma 



 
cholesterol concentrations was significantly higher in steers fed with high level of fat supplement (P < 

0.05). Plasma triglysrid, glucose, blood urea nitrogen (BUN), VLDL and total protein concentrations 

were no effected by dietary treatments. Plasma HDL concentration in steers fed by high level of 

unsaturatsd fatty asids was significantly higher (P < 0.05) and plasma LDL concentration in steers fed 

by high level of fat diets was significantly higher in comparation the other treatments. Carcass traits 

were not affected by dietary treatments.But area of cross section of muscel in steers fed with saturated 

fat supplement was grater then the other one. Fatty acids profile of intramuscular fat was determin that 

were not affected by treatments. Of course fed steers with protected unsaturated fatty acids increased 

numerical concentration of PUFA in intramascular fat. It was concluded that no differences were 

detected in performance of steers by type of fat supplement source and different level of starch. 

However the use protected unsaturated fatty acids in diet improved the meat quality.  
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