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   وجه های گوشتیج برای   چربیهاارزش غذاییبررسی 

  2، حسن کرمانشاهی2، ابوالقاسم گلیان1محمد ساالرمعینی
   به ترتیب اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان و دانشگاه فردوسی مشهد2و1
  چکیده

 درصد 75 درصد چربی حیوانی و 25 حاوی 1شامل مخلوط  پیه، روغن  پنبه دانه و سه مخلوط از این دو چربی   چربی حیوانی
 درصد روغن پنبه 25 درصدچربی حیوانی و 75 شامل 3 شامل نسبت مساوی از این دو چربی و مخلوط 2روغن پنبه دانه، مخلوط 

یه به روش   این جیره های آزمایشی و جیره پاTMEnمیزان .  درصد به یک  جیره پایه اضافه شدند9 و 6 ، 3دانه در سطوح 
 جیره های آزمایشی در اثر TMEnنحوه عکس العمل  . تعیین شد روزگی42 و بر روی جوجه خروسهای گوشتی در سن سیبالد

 اثر همکوشی  که از روی . چربیها با افزایش سطح چربی کاهش یافتTMEn میزان . بودخطیافزایش سطح چربی به صورت 
بهترین .  در سطوح پایین چربی بیشتر بودلوط  با مقدار محاسبه شده تعیین می شوداختالف مقدار انرژی تعیین شده چربیهای مخ

  پارامتر قابلیت سوخت و ساز  حقیقی ماده خشک جیره های آزمایشی درصد اسید 3با استفاده از   TMEn   براورد معادله برای
  .حاصل شدو میزان انرژی خام چربی چرب الئیک 
  . روزه42  سوخت و ساز حقیقی، چربی حیوانی، چربی مخلوط،  روغن پنبه دانه، جوجه گوشتیانرژی قابل: کلیدی واژه های
  مقدمه

ژی قابل استفاده چربیها موثر می باشند که از آن جمله می توان به درجه اشباعیت اسیدهای چرب چربی، رعوامل متعددی بر ان
رطوبت و سطح چربی در جیره، رب بر روی گلیسرول، نسبت اسیدهای چرب آزاد، طول زنجیره اسیدهای چرب، محل اسید چ

به علت تاثیر عوامل . سن و نوع پرنده هم در میزان انرژی چربی موثر می باشد. ناخالصیها، اکسیداسیون و تشکیل صابون اشاره کرد
هدف . نظر نمی رسدح به مختلف بر میزان انرژی قابل سوخت و ساز چربی، بیان یک عدد به عنوان ارزش انرژی زایی چربی صحی

از این آزمایش بررسی اثرات سطح استفاده و درجه اشباعیت چربیها بر میزان انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده برای 
و ارایه معادالتی جهت براورد انرژی چربی از روی ترکیب شیمیایی آن  روزگی در جوجه های گوشتی 42 در سن آنهانیتروژن 

  . بود
  مواد و روشها

و هر دو جوجه به طور تصادفی به استفاده شد  روزگی 42 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه  آرین در سن 136 در این آزمایش از
 از روش TMEn  برای تعیین .  اختصاص داده شد قفس4برای هر جیره آزمایشی . یک قفس متابولیکی مخصوص منتقل شدند

، اندیس صابونی، اندیس )توسط دستگاه گاز کروماتوگراف( ای چرب چربیهاترکیب اسیده و همچنین   استفاده شد)3 (سیبالد
چربیهای مورد مطالعه در این آزمایش . نیز اندازه گیری شداندیس پراکسید چربیها  و غیرقابل صابونی، اندیس یدی، ارزش اسیدی

 درصد چربی حیوانی و 25 شامل 1مخلوط : هاعبارت بودند از  روغن خام پنبه دانه ، چربی حیوانی پیه و سه ترکیب متفاوت از آن
 درصد 25 درصدچربی حیوانی و 75 شامل 3 شامل نسبت مساوی از این دو چربی و مخلوط 2 درصد روغن پنبه دانه، مخلوط 75

یره ج . درصد جیره پایه مورد بررسی قرار گرفت9 و 6، 3، )جیره پایه( سطح صفر4انرژی قابل سوخت و ساز در . روغن پنبه دانه
 درصد نمک، یک درصد 3/0 درصد کنجاله سویا، 2/32 درصد ذرت، 3/64: پایه مورد استفاده در این آزمایش عبارت بود از 

این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی .  درصد مکمل ویتامین و مواد معدنی5/0 درصد دی کلسیم فسفات و 75/1پودر آهک، 
برای .   برای تجزیه آماری استفاده شدSAS شده بودند اجرا شد و از نرم افزار آماری که در آن عوامل به صورت فاکتوریل مرتب
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و برای  ) stepwise(تعیین فرمولهای برآورد انرژی قابل سوخت و ساز چربیها از روی ترکیب شیمیایی آنها از رگرسیون چندگانه 
  .  مقایسه میانگین ها از آزمون چند دامنه دانکن استفاده شد

   و بحثنتایج

که بیانگر میزان اسیدهای  مقدار ارزش اسیدی.  درج شده است1جدول ترکیب شیمیایی چربیهای مورد استفاده در این آزمایش در 
باال بودن اسیدهای چرب آزاد در چربی حیوانی می تواند به علت اندیس پراکسید .  در چربی حیوانی بیشتر بود،چرب آزاد است
  . باالتر آن باشد

   ترکیب اسیدهای چرب و برخی خصوصیات شیمیایی چربیهای مورد آزمایش-1جدول 

ربی
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دی
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غیر 
نی 

صابو

 4/1 2/35 211 5/4 8 - 7/1 1/55 7/1 2/31 48/4 9509 وانیحی

 46/0 107 190 1/2 4 2/0 5/56 7/15 6/1 9/24 98/0 9515 پنبه دانه

اثر نوع چربی و سطح چربی .  درج شده است2در جدول   تلف چربیخبرای سطوح م و چربیها ی جیره های آزمایشTMEnمیزان 
انرژی جیره پایه حاوی چربی حیوانی . لف چربی معنی دار بود اما اثر متقابل آنها معنی دار نشدبر انرژی جیره پایه حاوی سطوح مخت

 و این افزایش از )p<0.05(انرژی جیره پایه با افزایش سطح چربی افزایش نشان داد . در تمام سطوح کمتر از سایر چربیها بود
اما به نظر می رسد در جوجه های ) 1(الغ لگهورن مشاهده شد  در خروس های ب مشابهی نیزنتایج. روندی خطی برخوردار بود

 با افزایش سطح چربی از  در این آزمایش).5و2(گوشتی در سنین پایین عکس العمل فوق از روندی کوادراتیک برخوردار باشد 
.  بود معنی دار درصد  9 و 6سطوح نسبت به  درصد 3انرژی چربیها در سطح اما از نظر آماری فقط . میزان انرژی آن کاسته شد

به منظور تعیین ). 2و1( نیز گزارش شده است در مقاالت دیگریکاهش انرژی قابل سوخت و ساز چربیها با افزایش سطح چربی 
این روش امکان استفاده از  با اند زیرا بسیاری از پژوهشگران استفاده از سطوح مختلف چربی را مورد تاکید قرار داده انرژی چربیها،

برای  معادالت فوق ).5و4( فراهم می شود  آن نیزمطالعه تاثیر سطح استفاده از یک چربی بر میزان انرژی و لیز رگرسیونآنا
 بیشترین مقدار 1براساس این جدول روغن تخم پنبه و مخلوط  . درج شده است3در این آزمایش در جدولچربیهای مورد استفاده 

TMEn)  کیلوکالری در  7348 ( و چربی حیوانی کمترین مقدار را داشت) در کیلوگرم کیلوکالری9535 و 9593به ترتیب
  .)کیلوگرم

 روغن پنبـه دانـه و چربـی         TMEn  تعیین شده چربیهای مخلوط با مقادیر محاسباتی از روی میزان             TMEnاختالف بین میزان    
 2 و 1  مقدار اثر همکوشی در مخلوط . باشد1مکوشیحیوانی، با توجه به نسبت هرکدام از چربیها، می تواند نشان دهنده مقدار اثر ه             

 مبنـی بـر مناسـب بـودن          برخـی محققـان   بود که بـا توصـیه       )  کیلوکالری در کیلوگرم   475 و   864،  993به ترتیب    (3بیشتر از مخلوط    
جهت براورد   معادلهبهترین در این آزمایش . چربیهای غیراشباع به اشباع برای مطلوب بودن هضم چربیها، منطبق می باشد   1:3نسبت  
 چربیها با استفاده از عوامل قابلیت سوخت و ساز حقیقی جیره آزمایشی، میزان اسید اولئیـک و انـرژی خـام حاصـل                   TMEnمیزان  
  . شد

   

                                                           
1 synergism 
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  جیره های آزمایشی  و چربیها در سطوح   حقیقی تصحیح شده برای نیتروژنسوخت و سازانرژی قابل   میزان -2جدول
  روزگی 42در  سن ) گرمکیلوکالری در کیلو( مختلف چربی 

c,b,a  میانگین های ردیف آخر که دارای حروف متفاوتی هستند اختالف معنی داری با یکدیگر دارند)p<0.05(  
  

در  سن  جیره آزمایشی  تصحیح شده برای نیتروژن روابط خطی بین سطح چربی با انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی -3جدول 
  ) در سطح چربی مورد نظر آزمایشی جیرهTMEnمیزان = Yسطح چربی و = Y=a+bX،  X: (روزگی 42

عرض از مبدا   نوع چربی
)a(  

سطح  b R2ضریب 
  مدلمعنی دار 

TMEn 
  )X=100(ی چرب

  8688 0001/0 926/0 81/55  3107  تمام چربیها
  9593 003/0 993/0 06/65  3087  روغن پنبه دانه
  7348 018/0 963/0 39/42 3109  چربی حیوانی

  9535 007/0 985/0 25/64 3110  1مخلوط 
  8874 013/0  973/0 60/57  3114 2مخلوط 
  8091 019/0  962/0 77/49 3115 3مخلوط 
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  نوع چربی  آزمایشی جیره های  چربیها
9 6 3 9 6 3 0   

9792 9165 10585 3686a 3447 b 3307 b 3082 c روغن پنبه دانه
7478 7771 9639 3477 a 3364 ab 3278 b 3082 c چربی حیوانی 

9536 10353 11467 3662 a 3518 b 3333 c 3082 d  1مخلوط 

8944 9599 11265 3609 a 3473 a 3327 b 3082 c  2مخلوط 

8098 9024 10356 3533 a 3438 ab 3300 b 3082 c  3مخلوط 

8338 b 9191 b 10662 a 3600 a 3448b 3309 c 3082 d میانگین 
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