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  چکيده
  

لوگرم در قالب طرح کامالً ي ک٢١٧±٥٧هين وزن اوليانگين با ميست و چهار رأس گوساله نر هلشتايب

ب روغن مندا% ٤و % ٢ ي حاويهارهي ج وره شاهد بدون روغن مندابي، جيشيره آزماي ج٣ با يتصادف

. دنديه گردي روز تغذ١٢٠ره به مدت يدر هر ج) تکرار(يشي واحد آزما٨و ) رهيبر اساس ماده خشک ج(

 يريگها به صورت ماهانه اندازهش وزن گوسالهيزان مصرف ماده خشک به صورت روزانه و افزايم

.  شديريگاندازهها کشتار شده و صفات مرتبط با الشه آنها  گوسالهيه انفرادي ماه تغذ٤د و پس از يگرد

 يداري مختلف تفاوت معنيهارهيه شده با جي تغذيهاش وزن روزانه گوسالهين افزايانگي و مييوزن نها

 ييل غذايب تبدي و بهبود ضري دار خوراک مصرفي روغن منداب سبب کاهش معني ول.نداشتند

ه استفاده از روغن به طور جي که در نت١٢ دنده ي رويبه جز ضخامت چرب).  > P ٠٥/٠(د ي گردهاگوساله

 ي داخلي بازده الشه، درصد چربي روي داريافت، استفاده از روغن منداب اثر معنيش ي افزاي داريمعن

 خام و ي دار درصد چربيش معنيروغن منداب  سبب افزا. و سطح مقطع عضله راسته گوساله ها نداشت

د، ي گرد١٢ و ١١ ،١٠ يوان دنده هان خام و رطوبت گوشت بدون استخي دار درصد پروتئيکاهش معن

ش درصد ي سبب افزايداري روغن منداب به طور معن. نداشتي داريزان خاکستر آن اثر معني بر ميول

١٨:٠C١٨:١ و C ١٤:٠ داريو کاهش معن C١٦:١ و C١٢ و١١،١٠ يدر گوشت بدون استخوان دنده ها 

 ١٨:٣ و ١٨:٢C، ١٧:١C، ١٧:٠C، ١٤:٠C چربيدهاي درصد اسي رويداري اثر معنيد، وليگرد

Cدر  درصد٤ سطح  درروغن منداب انگر آن بود که استفاده ازي بي اقتصادي هايج بررسينتا. نداشت

  .استه ي قابل توصي پروار نريره گوساله هايماده خشک ج

  
  .د چربيات الشه، اسي، خصوصنر  روغن منداب، عملکرد گوساله:يدي کليهاواژه

  
  مقدمه

 است که ي و معدنيرشار از مواد مغذ سقرمزگوشت 
ن ب يتامي و و۶ن ب يتامي وت باال،يفين با کي پروتئيحاو
ر، ي اخي در سالهايول . استيروعنصر، آهن و نياسي، ن۱۲
جاد ي باعث ايدات گوشتي در تولي و نوع چربتيفيک

 ,.Mir et al)ده استيكنندگان گردهايي براي مصرفنگراني

 يدهايزان اسيش مي، افزايه انسانياز نقطه نظر تغذ. (2002
د در گوشت گوساله، آن را به محصول يراشباع مفيچرب غ
 چرب يدهايزان اسير مييتغ .کنديل مي تبديترسالم

ره ممکن است ي جيق چربيگوشت گوساله از طر

ر باالتر يد گوشت با مقاديدکنندگان را در جهت توليتول
 مصرف در انسان. راشباع سوق دهدي چرب غيدهاياس
ش سطح يق غذا  منجر به افزاي چرب اشباع از طريدهاياس

ش خطر ابتال به يجه افزايکلسترول سرم خون و در نت
). Rizzi et al., 2002( گرددي ميعروق ـ ي قلبيهايرمايب

 يد گوشت حاويدر جهت تول ياديش زيامروزه گرا
 د هستندي مف انساني سالمتيکه برا ي چربيدهاياس
 )٢مزدوجک ينولئيد ليو اس ۳١امگا چربيدهايمثل اس(

                                                                                         
1. Omega 3 
2. Conjugated Linoleic Acid (CLA) 
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كه ها نشان داده استج پژوهشي نتا. آمده استدجوبو
  ه تواند بي مقرمز گوشت ياهيت و ارزش تغذيفيک
   نسبت ي که حاوياهي گيهاله استفاده از روغنيوس
  ابدي بهبود ،راشباع هستندي چرب غيدهاي از اسييباال

(Felton & Kerley, 2004; Kott et al., 2003) . يكي از
ن مطالعه يهدف از ا. باشداين منابع، روغن منداب مي

ات الشه ي عملکرد و خصوصين اثر روغن منداب روييتع
  .ن بودي نر هلشتايگوساله ها

  

  هامواد و روش
  يشي آزمايهارهيوانات و جيح

ستگاه ين موجود در اي نر هلشتايهان گوسالهياز ب
 و يس کشاورزي پردي دام گروه علومي و پژوهشيآموزش

 تا ۷  نر راس گوساله۲۴دانشگاه تهران تعداد  يعيمنابع طب
با ( تر بودندکيگر نزديکديکه از نظر وزن به  ماهه ۸
به صورت  انتخاب و) لوگرمي ک۲۱۷±۵۷ وزن نيانگيم

ک از يهر . م شدندي تقسي به سه گروه هشت رأسيتصادف
 به طور يشيآزماره يک جي ا بيز به طور تصادفيها نگروه
به شکل کامالً مخلوط روزانه خوراک . ه شدندي تغذيانفراد

به گوساله ها ) ۱۵ساعت   و۸ساعت ( در دو نوبتشده و 
پس ،  مصرف خوراک روزانهزانين ميي جهت تعو شدداده 
  .ديگردن يتوز  ويآورها جمعک از داميهر آخور 

آزمايشي و روغن  هاي چرب جيرهي اسيدهايالگو
 در طول دوره .گزارش شده است ۲جدول  استفاده درمورد
 به صورت ماهانه ها گوسالهيوزن کشش ي روزه آزما١٢٠

 ساعت ١٦ها پس از ن صورت که گوسالهيبد. انجام گرفت
  .  شدنديه وعده صبح وزن کشي و قبل از تغذيگرسنگ

 راس از ۱۲ ي به طور تصادفش،يپس از اتمام آزما
 ۱۸تا  ۱۶ در نظر گرفتن با ) راس۴ره يجاز هر (ها گوساله

 يکشتارگاه صنعت  شده و دريکش، وزنيساعت گرسنگ
بازده الشه، وزن و دند و ي کرج کشتار گرديهفت جو
، سطح مقطع عضله راسته و ضخامت ي داخليدرصد چرب

-  اندازهجهت .دي گرديريگاندازه آنها ۱۲ دنده ي رويچرب
  و۱۱ ،۱۰ يها الشه، از محل دندهييايميب شي ترکيريگ

 گروه علوم هيشگاه تغذي به آزما و انجام شديبردار نمونه۱۲
 دانشگاه تهران يعي و منابع طبيس کشاورزي پرديدام

  .ديمنتقل گرد

  هاي غذايي  مواد خوراکي، مواد مغذي و انرژي جيره‐١جدول 
  جيره

۳  ١ ٢ 
  

 )درصد ماده خشک(مواد خوراکي    
  شدهيونجة خرد ٤٢/١٢ ٥٩/١٢ ٩١/١٢
  ذرت سيلو شده  ۴۲/۱۲ ٥٩/١٢ ٩١/١٢
 دانه ذرت آسياب شده ٨٤/٢٤ ١٢/٢٠ ٣٦/١٥
 دانه جو آسياب شده ٨١/٢٩ ١٩/٢٨ ٨٢/٢٥
 سبوس گندم ٤٨/٢ ٢٩/٦ ٣٣/١٠
 کنجالة سويا ٤٨/٢ ٥٢/٢ ٥٨/٢
 تفاله چغندر قند ٢١/٦ ٢٩/٦ ٤٦/٦
 کنجالة تخم پنبه ٧٣/٣ ٧٨/٣ ٨٧/٣
 روغن منداب ٠ ٢ ٤
 اوره ٧٦/٠ ٧٣/٠  ۷۱/۰
 کربنات کلسيم ٦٢/٠ ٦٣/٠ ٦٥/٠
 نمک ١٢/٠ ١٣/٠ ١٣/٠
 بي کربنات سديم ٧٥/٠ ٧٦/٠  ۷۷/۰
 مکمل ويتاميني و معدني ٨٧/٠ ٨٨/٠ ٩٠/٠
 )آنزيميت(زئوليت  ٤٨/٢ ٥٢/٢ ٥٨/٢

  انرژي و مواد مغذي 
  )درصد(پروتئين خام   ۵/۱۴  ۵/۱۴  ۵/۱۴
  )درصد(چربي خام   ۱۱/۳  ۸۷/۴  ۷۰/۶
 )درصد (ديواره سلولي  ۲۶  ۲۸  ۳۰
  )درصد(کلسيم   ۷۳/۰  ۷۴/۰  ۷۶/۰
  )درصد(فسفر   ۴۲/۰  ۴۵/۰  ۴۹/۰
  )درصد(سديم   ۳۸/۰  ۳۸/۰  ۳۹/۰

۸۲/۲  ۸۵/۲  ۸۸/۲  
 متابوليسم انرژي قابل

  )مگاکالري در کيلوگرم(

  
از جدا کردن استخوان،  الشه پس يهاسپس در نمونه

 يهانمونهه در ادام.  مانده دو بار چرخ شديگوشت باق
 جدا شدو در داخل ييايميه شي جهت تجزي گرم۵۰۰
 درجه ‐ ۲۰ ي در بسته در دمايکي پالستيهاسهيک

ها با  نمونهييايميبات شيترک . شدندي نگهدارگراديسانت
  .دي گرديريگ اندازهAOAC (1990) يهااستفاده از روش

  
  

 الگوي اسيدهاي چرب جيره هاي آزمايشي و روغن ‐۲جدول 
   استفادهمورد

 اسيد چرب  جيره
 ٣ ٢ ۱  )درصد(

روغن 
  منداب

۱۶:۰C  ۸۲/۱۷  ۲۲/۱۶  ۹۸/۱۴  ١١/٦  
۱۷:۰C  ۳۲/۰  ۲۸/۰  ۲۳/۰  ٠٤/٠  
۱۷:۱C  ۴۸/۰  ۳۵/۰  ۲۳/۰  ٠٦/٠  
۱۸:۰C  ۲۴/۲  ۲۶/۲  ۳۳/۲  ٩٤/٢  
۱۸:۱C  ۲۳/۳۳  ۵۳/۴۲  ۵۷/۴۸  ٥١/٥٦  

C)۶n-(۱۸:۲C  ۹۰/۴۵  ۳۶/۳۸  ۶۶/۳۳  ٠٣/٢٤  
  ٣١/١٠  ‐  ‐  ‐  ساير اسيدهاي چرب
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 چرب الشه ابتدا يدهاين مقدار اسييبه منظور تع
 Folch et al. (1975) گوشت با روش يها نمونهيچرب

فه شده ي چرب استريدهايل استر اسياستخراج شد، و مت
سپس . آماده شدند) Metcalf et al. )1966طبق روش 

 مدل يله کروماتوگرافي چرب بوسيدهاياسل استر يمت
Unicam 4600 ون يزاسيونيتکتور آن از نوع دتکتور که د

 Capillary, BPX70)يرگي و ستون آن ستون موياشعله

ID: 0.25 mm*0.22µm*30m)گاز . ه شدندي تجز، بود
برنامه . بود ۱۰ به ۱ق يوم بود و نسبت تزري گاز هلحامل
 ۶ب بود که در ابتدا به مدت ين ترتي ستون به اييدما
ثابت بود، سپس با  گراد ي درجه سانت۱۶۰قه در يدق

قه به درجه حرارت ي گراد در دقي درجه سانت۲۰سرعت 
د و بعد با يقه رسي دق۹ گراد به مدت ي درجه سانت۱۸۰

قه به درجه حرارت ي گراد در دقي درجه سانت۲۰سرعت 
 يدما. ديقه رسي دق۱۳ گراد به مدتي درجه سانت۱۹۰

 درجه ۲۸۰ و ۲۴۰ب يق و دتکتور به ترتيقسمت تزر
انجام  ۱۵ توسط استاندارد کربن ييراد بود و شناساگيسانت
  .گرفت
 ي جمع آوريها دادهيل آماريتحل ه ويجهت تجز 

 استفاده ۸ شيرايو SAS (2001) يشده، از نرم افزار آمار
ها از نظر نرمال ، دادهيآمارل يه و تحليقبل از تجز. ديگرد

 .دنديل گرديه و تحليشده و سپس تجز يبررسبودن 
 يااده از آزمون چند دامنهز با استفيها ننيانگيسه ميمقا

  . انجام شد ) > P ۰۵/۰ (دانکن

  
  ج و بحثينتا

  رشد

يي و افزايش ن وزن نهايانگين مي بيداريتفاوت معن
هاي مختلف يرهه شده با جي تغذيها گوسالهوزن روزانه

 .Mir et alق حاضر با يج تحقينتا ).۳جدول(وجود نداشت 
 درصد استفاده ۶غن آفتابگردان در سطح  که از رو(2002)

 Felton & Kerley در گزارش.  داردي همخوان،کرده بودند
 وزن ي روداري افزايش سطح چربي جيره اثر معني(2004)

 Sadeghi panahدر مطالعه . ها نداشتگوساله يانيپا
ه و مخلوط ي با استفاده از پيج مشابهيز نتاي ن(1998)

جه ي نتي احتمالعلت. دياصل گرد حياهي و گيواني حيچرب
دار يتوان به عدم وجود تفاوت معنيش حاضر را ميآزما
انرژي  مشابه بودن مقدارتقريباً  و هاه گوسالهين وزن اوليب

  .هاي آزمايشي مربوط دانستقابل متابوليسم جيره

ش وزن روزانه ين افزايانگي در ميداريتفاوت معن
 مختلف مشاهده ياهرهي جباه شده ي تغذيهاگوساله
  اين نتيجه با نتايج تحقيق). ۴جدول (دينگرد

Felton & Kerley (2004)و  Manso et al. (2005) 
ها در اثر دراتي کربوهير جزئييتغاحتماالً . همخواني دارد
تواند منجر به بازده باالتر در يها مياستفاده از چرب
 در يرژسم و کاهش اتالف اني قابل متابولياستفاده از انرژ

و از  )Lough et al., 1993( گردد يار شکمبهيجه تخمينت
  .ش وزن روزانه منجر شودي تواند به افزايق مين طريا

دار ماده ياستفاده از روغن منداب سبب کاهش معن
هاي رهي ج باه شدهي تغذيها گوسالهيخشک مصرف

ج يق حاضر با نتاي تحقيهاافتهي. )۴جدول (شدمختلف 
ن يا در . مشابهت داردAndrae et al. (2000)ق يتحق

يسه  روغن باال در مقايوته ذرت حاياستفاده از وارپژوهش 
سبب کاهش ماده خشک ها ه برهي در تغذي ذرت معمولبا

 يبرخهاي ي در پژوهشچرباستفاده از مکمل .  شديمصرف
 .Kott et al. (2003) ،Rizzi et alققين مانند از مح

 ماده خشک ي روي اثرIvan et al. (2001)  و(2002)
 اف در شکمبهيهضم الاز  يچرب.  نداشتهادامي مصرف

  ق ممکنين طريو از ا) NEC, 1988( کرده جلوگيري
  است اتساع اين بخش را تحت تأثير قرار بدهد

(Chang et al., 1992) . کاهش در نرخ عبور مواد هضمي از
را ه شکمبتواند اتساع  شکمبه با افزودن چربي به جيره مي

نگاري ‐هاي کششي را در شکمبهافزايش داده و گيرنده
 موثر ماده خشک مصرفي پايين آمدن يتحريک کند و رو

  ). Sadeghi panah, 1998( باشد
ها باعث شد که ره گوسالهياستفاده از روغن در ج

 يداريها به طور معن گوسالهييل غذايب تبدين ضريانگيم
، Manso et al. (2005) در مطالعه ).۳جدول( ابديکاهش 

Lough et al. (1993) ،Kott et al. (2003)و  Rizzi et al. 
از  در اثر استفاده ييل غذايب تبديزان ضري م(2002)

 ق حاضريبا تحقمشابه که يافت  کاهش ياهي گيهايچرب
ها در اثر استفاده از دراتي کربوهير جزئييتغاحتماالً  .بود
 يازده باالتر در استفاده از انرژتواند منجر به بيها ميچرب

ر يجه تخمي در نتيسم و کاهش اتالف انرژيقابل متابول
عالوه برآن اثر  .)Lough et al., 1993(  گرددياشکمبه
ات مواد قابل هضم در روده کوچک ي خصوصيها رويچرب

زان يز در کاهش ميمها نيت آنزيته و فعاليسکوزيمثل و
  ن عوامل ي مجموع ادر. مهم استغذائي ل يب تبديضر
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اهرگ ي در سيش غلظت مواد مغذيتوانند سبب افزايم
  .د گردنديباب و بهبود بازده تول

  
   مقايسه ميانگين صفات رشد و الشه‐۳ جدول

  جيره
  متغير

۱  ٣  ٢  
MSE  

 ۲۸/۲۱ ۵۰/۲۱۶ ۶۲/۲۱۸ ۲۵/۲۱۶  )کيلوگرم(وزن اوليه 

  ۹۵/۶ ۷۵/۳۹۵ ۸۷/۳۸۷ ۰۰/۳۷۴  )کيلوگرم(وزن نهايي 

  ۴۴/۹ ۴۶/۲۳۷ ۸۸/۲۳۹ ۶۴/۲۲۹  )کيلوگرم(زن الشه گرم و

  ۰۵/۰  ۳۰/۱   ۲۱/۱  ۱۵/۱  )کيلوگرم(افزايش وزن روزانه 

  a۴۲/۸  ab۸۶/۷  b۶۸/۷  ۲۳/۰  )کيلوگرم در روز(ماده خشک مصرفي 

  a۶۳/۷  b۵۹/۶  b۹۳/۵  ۲۹/۰  ضريب تبديل غذايي

  ۱۲/۲  ۳۶/۵۶  ۷۹/۵۵  ۴۸/۵۴  )کيلوگرم(بازده الشه

  ۶۴/۰  ۵۳/۶  ۱۶/۶  ۱۱/۶  )درصد(چربي داخلي

۱۱/۲  ۹۱/۹۱  ۱۸/۹۱  ۱۹/۹۱  )سانتيمترمربع(سطح مقطع عضله راسته  
  b۰۵/۱  ab۲۵/۱ a۴۲/۱  ۰۶/۰ ) سانتيمتر (۱۲ضخامت چربي روي دنده  

حروف انگليسي متفاوت در هر رديف نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح 

)۰۵/۰ P <  (است.  

  
   الشههايفراسنجه

روي وزن الشه داري  منداب اثر معنياستفاده از روغن
 نتيجه پژوهش .)۳جدول (گرم و درصد الشه گرم نداشت

 .Kott et al. (2003) ،Ivan et alحاضر با نتايج پژوهش 
(2001)،Andrae et al. (2001)و  Zinn (1989) همخواني 
در وزن الشه و بازده دار معنيعدم مشاهده تفاوت . دارد

مشابه   غلظت تقريباًتوان بهالشه را در مطالعه حاضر مي
استفاده از روغن . ها نسبت دادجيرهانرژي قابل متابوليسم 

به طور اما   .داري روي وزن چربي داخلي نداشتاثر معني
.  شد۱۲ دنده ي رويداري سبب افزايش ارتفاع چربمعني

ي وجود دارفاوت معني ت۳و  ۱به طوري كه بين جيره 
، Mir et al. (2002)مطالعات ، که با نتايج )۳جدول(داشت 

Kott et al. )2003(، Brandt & Anderson (1990) و 
White et al. (1992)در آزمايشات .  همخواني دارد

Beaulieu et al. (2002) و Castro et al. (2004) استفاده 
 ۱۲وي دنده  ارتفاع  چربي ري روياز منبع چربي اثر

   .نداشت
داري بين ميانگين سطح مقطع عضله تفاوت معني
هاي مختلف وجود هاي تغذيه شده از جيرهراسته گوساله

، White et al. (1992)در مطالعات . )۳جدول (نداشت
Andrae et al. )2000( و Beaulieu et al. (2002) نيز 

استفاده از منابع مختلف چربي اثري روي سطح مقطع 

سطح مقطع عضله راسته همبستگي . له راسته نداشتعض
). Palmquist & Jenkins, 1980( داشتمثبتي با وزن زنده 

بين وزن نهايي گوساله هاي تغذيه شده از به علت اينکه 
اين ، نداشتداري وجود هاي مختلف تفاوت معنيجيره

كه بين ميانگين سطح مقطع عضله راسته انتظار بود 
هاي مختلف تفاوتي وجود  شده از جيرههاي تغذيهگوساله

  .نداشته باشد
  تركيب شيميايي گوشت 

 افزايش  روغن منداب سببوهش مصرفژن پيدر ا
دار درصد رطوبت، دار درصد چربي و كاهش معنيمعني

درصد پروتئين و درصد پروتئين به چربي گوشت بدون 
به مشا. )۴جدول(  شد۱۲ و ۱۱، ۱۰ هاياستخوان دنده
 Abasht (1997) و Zinn (1989)ير توسط همين تغي

  به خاطر  احتماالً افزايش چربي الشه. گزارش شد
 اسيدهاي چرب از روده بوده است كه درافزايش جذب 

 بين به علت آنکه. هاي چربي ذخيره شده استسلول
درصد چربي با درصد پروتئين و درصد رطوبت الشه 

 الشه همبستگي منفي وجود دارد، افزايش درصد چربي
 موجب كاهش درصد پروتئين و رطوبت الشه شد

(Palmquist & Jenkins, 1980).  
  

 مقايسه ميانگين درصد ترکيب شيميايي گوشت بدون ‐۴جدول 
  ۱۲ و ۱۱ ،۱۰هاياستخوان دنده

   شيمياييترکيب  جيره غذايي
  ۳  ۲  ۱  )درصد(

MSE 

  b۲۲/۳۲  ab۵۸/۳۶ a۰۱/۴۱ ۷۹/۱  چربي خام
  a۵۶/۵۰  ab۶۶/۴۶ b۴۴/۴۳ ۶۹/۰  پروتئين خام

  ۰۴/۰  ۲۰/۳  ۱۹/۳  ۲۵/۳  خاکستر
  a۸۵/۶۴  ab۹۴/۶۳ b۵۷/۶۲ ۴۷/۰  رطوبت

  b ۴۴/۱ a ۲۸/۱ a ۰۷/۱۱۱/۰  نسبت پروتئين به چربي
  . درصدها در ماده خشک بدون استخوان مي باشد*

دار در سطح دهنده تفاوت معنيحروف انگليسي متفاوت در هر رديف نشان
)۰۵/۰ P <  (است. 

  
    چرب الشهيدهاياس

استفاده از روغن نتايج پژوهش حاضر نشان داد که 
 چرب يدهايها سبب کاهش اسره گوسالهيمنداب در ج

 اثر  ور شدي چرب بلند زنجيدهايش اسير و افزايزنج کوتاه
 کربنه ۱۸ و ۱۶ چرب يدهاير اسي مقادي افزايشآن رو
  .)۵جدول (دار بوديمعن



 ۵  هاي نر هلشتايناثر روغن منداب روي عملکرد و خصوصيات الشه گوساله: افتخاري و همکاران  

 چرب گوشت بدون يدهايصد اسن دريانگيسه مي مقا‐۵ جدول
  ۱۲ و ۱۱ ،۱۰يهااستخوان دنده

  )درصد( د چربياس  جيره
۱  ۲  ۳  SEM

۱۴:۰C  ۸۹/۲  ۸۵/۲  ۴۹/۲  ۱۶/۰  
۱۶:۰C a۱/۲۹  b۳۵/۲۵ b۷۲/۲۳ ۹۵/۰  
۱۶:۱C a ۳۵/۵  b ۲۵/۴  b ۱۸/۴ ۳۰/۰  
۱۷:۰C ۴۴/۱  ۴۱/۱  ۲۳/۱  ۰۹/۰  
۱۷:۱C ۴۹/۰  ۵۹/۰  ۴۴/۰  ۰۹/۰  
۱۸:۰C b۰۲/۲۳  ab۷۶/۲۴ a۶۶/۲۷ ۳۴/۱  
۱۸:۱C b۸۱/۳۱  a۸/۳۵  ۶۸/۳۶  a۹۵/۰  

C)۶n-(۱۸:۲C  ۶۳/۵  ۹۲/۴  ۲۶/۴  ۴۹/۰  
C)۶n-(۱۸:۳C  ۲۳/۰  ۲۲/۰  ۲/۰  ۰۲/۰  

ر اشباعي چرب غيدهاياس
   چرب اشباعيدهاياس

۷۷/۰  ۸۴/۰  ۸۸/۰  ۰۵/۰  

دار در يدهنده تفاوت معنف نشاني متفاوت در هر رديسيحروف انگل
  .است)  > ۰۵/۰P(سطح 

  
 .DePeters et al يهاافتهي پژوهش با اينج ينتا

 درصد روغن ۶/۱ استفاده از سطح هنگام  در(2001)
 ي و اثر آن رويري شيره گاوهاي در جييمنداب کانادا

 Jenkinsدر مطالعه . ر مطابقت دارديد چرب شي اسيالگو
ره ي در جييز استفاده از روغن منداب کاناداي ن(1998)
  چربيدهاي اسدارياهش معن سبب کيري شيگاوها
۱۴:۰ C۱۶:۰ و C۱۶:۱ي  روي اثريد، وليگرد Cدر . نداشت

 يداريبه طور معنC ۱۸:۱ وC ۱۸:۰ ريمقاداين پژوهش 
دار کاهش يبه طور معنC ۱۸:۳ر اافت، و مقديش يافزا
  .افتي

در الشه C ۱۸:۱ش مقدار ي از افزايبخشاحتماالً علت 
راشباع از ي چرب غيدهاي از اسيتواند به فرار برخيم
به C ۱۸:۰ ليتبدو  يادروژنه شدن شکمبهيست هيز

۱۸:۱C نسبت داده يکننده بافتراشباعيغ يهاميآنز توسط 
  ).DePeters et al., 2001( شود
  يريگجهينت

نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد که استفاده از 
بب روغن منداب با اثر بر روي ماده خشک مصرفي س

 استفاده از روغن منداب .ب تبديل غذايي گرديدبهبود ضري
داري اثر معني ،۱۲ دنده ي رويضخامت چربافزايش به جز 

تركيبات شيميايي  .هاي الشه نداشتروي ساير فراسنجه
داري  به طور معني چرب الشهيدهاي اسيگوشت و الگو

نتايج . ثير استفاده از روغن منداب قرار گرفتأتحت ت
اي  حاکي از آن است که هزينه تغذيههاي اقتصاديبررسي

  هاي تغذيه شده با يک کيلوگرم افزايش وزن گوساله
 و ۱۳۰۰۰، ۱۴۹۰۰  به ترتيب۳  و۲، ۱هاي جيره

استفاده از ريال بوده است و با توجه به اين نتايج ۱۱۸۰۰
هاي پرواري روغن منداب در جيره گوساله درصد ۴سطح 

  .گرددتوصيه مي
  

  سپاسگزاري
 پژوهشي و  ـ که در ايستگاه آموزشيهمکارانیه يکل از

آزمايشگاه تغذيه گروه علوم دامي پرديس کشاورزي و 
ي اين تحقيق در اجرامنابع طبيعي دانشگاه تهران 

    .گرددهمکاري کردند، تشکر مي
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