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 .1دانشجوی دکتری تغذیة نشخوارکنندگان ،دانشکدةه علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی رازی ،دانشگاه رازی،
کرمانشاه ،ایران
 .2استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکدة علوم و مهندسی کشاورزی ،پردیس کشاورزی و منابع طبیعی رازی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
تاریخ پذیرش مقاله1395/06/23 :

تاریخ وصول مقاله95/04/01 :

چكيده
اثر ا تهکردن بر ترکی

بافتی ناحیة ران و ویژگیهای کیفی گوشت در عضلة بایساس فموریس بزغالههتای نتر نتژاد مر تز در قالت

طرحی کامالً تاادفی شامل دو تیمار و چهار تکرار بررسی شد .بدینمنظور 16 ،رپس بزغالة نر نژاد مر ز بهمتد

 119روز بتا جیترة

آزمایشی تغذیه شد .ا تهکردن بزغالهها در تیمار مربوط یک هفته قبل از آغاز دورة سازگاری انجا گرفت .نتاین نشان داد که شتا
عضالنیبودن ناحیة ران در بزغالههای گروه کنترل بیش از گروه ا ته شتده بتود ( .)p<0/05درصتد رطوبتت در گوشتت بزغالتههتای
ا تهشده کمتر و درصد چربی بیشتر از بزغالههای ا تهنشده بود ( .)p<0/05در عضلة بایساس فموریس بزغالههای ا ته درصتد استید
پالمیتیک بیشتر و درصد مجموع اسیدهای چترب معلتوب و نستبت  (C18:0+C18:1)/C16:0کمتتر از بزغالتههتای ا تته نشتده بتود
( .)p<0/05نتاین تحقیق نشان داد که ا تهکردن بزغاله های مر ز بترای ماتر

گوشتت آن توستط انستان ،از نظتر مقتدار و ترکیت

اسیدهای چرب ،قابلتوجیه نیست.
كلیدواژهها :اجزای ران ،ا تهکردن ،ترکی

* نویسنده مسئول

اسیدهای چرب ،ترکی

شیمیایی گوشت ،ویژگیهای فیزیکی.

Email: kafilzadeh@razi.ac.ir.ac.ir

رضا ناصری هرسینی ،فرخ كفیلزاده

مواد و روشها

مقدمه
رفتارهای تهتاجمی ،فعالیتت

این پژوهش در مزرعة تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع

ا ته کردن برای کاهش شد

جنسی و تسهیل کنترل دا استتفاده متیشتود [ .]6بتهطتور

طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه انجا شتد .تعتداد  16رپس

کلی ،بررسی تأثیر ا تهکردن بر رشد و ویژگتیهتای الشتة

بزغالة نر نژاد مر ز با میانگین وزن ( 13/2 )1±/6کیلوگر

است [ .]5افزایش ذ یرة چربی در

در سن سه ماهگی ریداری و در بدو ورود به مزرعته بتر

نشخوارکنندگان متفاو

الشه و گوشت ممکن است بتا افتزایش درصتد استیدهای

علیه انگلهای دا لی و ارجی به آنها دارو تجتویز شتد.
یک هفته به صور

چرب اشباع همراه باشد [ .]6 ،5در ضمن ا تهکردن شد

بزغالهها بهمد

بو در الشه و چربی دا ل عضالنی را کاهش میدهد [.]11

وزنکشی بهصور

آزاد تغذیته و پتس از

تاادفی در دو تیمار آزمایشی منظور و

ا تهکردن بزغالهها در کتاهش نستبت گوشتت لختم بته

در قفسهای انفرادی نگهداری شدند .ا تهکردن بزغالتههتا

چربی به استخوان در الشه [ ]12تأثیر دارد .بزهتا بتهواستعة

در تیمار مربوط یک هفته قبل از آغاز دورة سازگاری و بتا

قابلیتتت ژنتیکتتی تتود در مقایستته بتتا دیگتتر گونتتههتتای
نشخوارکننده چربی کمتر و در عین حال ترکیت
عضال

استفاده از حلقههای الستیکی صور

بهتتری در

گرفت.

جیرة پرواری بر مبنای جدول احتیاجتا

ود انباشته میکنند ،چرا که بزها مقادیر بیشتری از

غتذایی []10

تنظیم شد (جدول  .)1برای تنظیم جیتره ،نخستت ترکیت

اسیدهای چرب غیراشباع با پیوندهای دوگانه را در قیاس بتا

شیمیایی اجزای اصلی جیره شامل جتو ،ستویا ،کتاه جتو و

چربی ود جتای متیدهنتد [.]11

یونجه [ ]1و مقادیر فیبر نتامحلول در شتویندة ناتی []16

حال سؤالی که با درنظرگرفتن این حقایق پدید متیآیتد ایتن

تعیین شد .میزان انرژی قابل متابولیسم مواد وراکی نیز بتا

ا تتهکتردن بتر

[ ]10محاسبه شد.

گاو و گوسفند در ترکی

است که آیا ممکتن استت شتد

تتأثیرا

محتوای چربی گوشتت و ترکیت

استیدهای چترب در بتز

متفاو

استفاده از معادال
بزغالهها بهمد

از پاسا دیگر گونههای نشخوارکننده باشد؟

انجمن ملی تحقیقا

 133روز با جیرة مخلوط تغذیته شتد .دو

هفتة آغازین طرح دورة سازگاری در نظر گرفته شد .توزیع

در بین نژادهای بومی کشور ،نژاد بتز مر تز کردستتان

تتوراک روزانتته در دو نوبتتت و در ستتاعتهتتای  9:00و

علی رغم آنکه نژادی الیافی شنا ته شده و عموماً با سیستم

گرفت و بزغالههتا در طتول دورة آزمتایش

ستتنتی در منتتاطق کردستتتان ایتتران و عتترا پتترور

 17:00صور

دسترسی آزاد به آب داشتند.

داده

میشود ،سهم قابلتوجهی در تأمین پروتئین حیتوانی بترای

در پایتتان دورة آزمتتایش چهار،ریتتال دا از هتتر تیمتتار

ساکنان این نواحی دارد .ایتن در حتالی استت کته تتاکنون

به صور

تاتادفی انتختاب و پتس از اعمتال  16ستاعت

ویژگیهای الشه و گوشت تولیدی بهوسیلة این نژاد و تأثیر

گرسنگی کشتار شد .الشهها بهمتد

عوامل احتمالی مؤثر بر آن بررسی نشده است .با توجه بته

یک تا چهار درجة سانتی گراد نگهداری و در طتول ستتون

شتنا ت بر تی

ناحیة ران

معال

مذکور ،پژوهش حاضر بتا هتد

فقرا

به دو نیمه بر

 24ستاعت در دمتای

داده شد .ساس ،عضال

ویژگی های کیفی الشه ،بتهویتژه کیفیتت گوشتت تولیتدی

به طور کامل جدا و توزین شد .طتول و وزن استتخوان ران

استیدهای چترب ،و

نیز اندازهگیری و نسبت عضله به استخوان در ناحیتة ران و

بهوسیلة نژاد مر ز ،با تأکید بر ترکی

شا

بررسی تأثیر ا ته کتردن ایتن دا بتر ویژگتیهتای متذکور

عضالنیبودن ناحیة ران محاسبه شد [.]7

طراحی و اجرا شد.
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جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیايی جیرة آزمايشی
اجزای جیره (درصد از مادة شک)
یونجة شک

57/5

کاه جو

6/1

دانة جو

32/3

کنجالة سویا
مکمل معدنی

†

مکمل ویتامینه
فسفا

3/2
0/3

††

0/3
0/1

مونو بازیک

نمک
ترکی

0/2
شیمیایی محاسبهشده

مادة شک (درصد)

88/4

پروتئین ا (درصد از مادة شک)

14/1

عاارة اتری (درصد از مادة شک)

2/3

فیبر نامحلول در شویندة نای (درصد از مادة شک)

28/5

مادة معدنی (درصد از مادة شک)

8/2

انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگر )

2/4

† در هر کیلوگر حاوی 180 :گر کلسیم  70گر فسفر  30گر منیزیم  50گر سدیم  5000میلیگر منگنز 4000 ،میلیگر آهن 300 ،میلیگتر
مس  100میلیگر ید  100میلیگر کبالت  3000میلیگر روی  20میلیگر سلنیم
†† در هر کیلوگر حاوی 600 :هزار واحد بینالمللی بتاکاروتن 200،هزار واحد بینالمللی کولهکلسیفرول 200،میلیگتر توکتوفرول 2500،میلتیگتر
آنتیاکسیدان

نیز اندازهگیری و نسبت عضله به استخوان در ناحیتة ران و

از عضله بایساس فموریس نمونتههتایی بترای بررستی
ویژگتتیهتتای کیفتتی گوشتتت برداشتتت و تتتا زمتتان انجتتا
آزمایشها بهصور

شا

بستهبندیشده در پوشش آلتومینیمی و

عضالنیبودن ناحیة ران محاسبه شد [ .]7از عضله

بایساس فموریس نمونههتایی بترای بررستی ویژگتیهتای

در شرایط أل در دمای  -20درجة ستانتیگتراد نگهتداری

کیفی گوشت برداشت و تا زمان انجا آزمایشها بهصور

شد.

بستهبندیشده در پوشش آلتومینیمی و در شترایط تأل در
در پایتتان دورة آزمتتایش چهار،ریتتال دا از هتتر تیمتتار

به صور

دمای  -20درجة سانتیگراد نگهداری شد.

تاتادفی انتختاب و پتس از اعمتال  16ستاعت

مقدار  pHنهایی در عضله بایساس فموریس با استتفاده

 24ستاعت در دمتای

از  pHمتتتر ( ،inoLab® pH 7110آلمتتان) و از طریتتق

یک تا چهار درجة سانتی گراد نگهداری و در طتول ستتون

ایجتتاد شتتده در ایتتن عضتتله

گرسنگی کشتار شد .الشهها بهمتد
فقرا

به دو نیمه بر

داده شد .ساس ،عضال

واردکتتردن الکتتترود در بتتر

ناحیة ران

اندازهگیری شد [ .]6مقدار تقریبی  5گتر از نمونتة عضتله

به طور کامل جدا و توزین شد .طتول و وزن استتخوان ران

بایساس فموریس پس از توزین بین دو الیه کاغذ صافی و
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دو قععه شیشة تخت قرار داده شد .ستاس ،وزنتهای 2250

اندازه گیری کاهش وزن در اثر طبا استفاده شتد .نخستت،

پنن دقیقه روی نمونهها قرارگرفت .نمونهها

 24ساعت در دمای یخچال یتاگشتایی و

گرمی به مد

نمونه ها بهمد

ساس شک و توزین شد .در ادامه ،نمونهها در کیسههتای

بار دیگر توزین و درصد ظرفیت نگهداری آب با استفاده از

پالستیکی قرار داده شد و بهمد

رابعة ( )1محاسبه شد [.]6

 60دقیقه در آب گر بتا

𝑊𝐻𝐶 (%) = [(𝑊𝑖 − 𝑊𝑓)⁄𝑊𝑖] × 100

دمای  80درجة سانتیگراد طبا و پس از نتکشتدن بتار

در این رابعه WHC ،ظرفیتت نگهتداری آب Wi ،وزن

دیگر شک و توزین شد .میزان کاهش وزن در اثر طبا با

() 1

استفاده از رابعة ( )3محاسبه شد [.]6

نمونه قبل از آزمایش و  Wfوزن نمونه پس از پتنن دقیقته

()3

تحمل وزنه است.
حدود  10گر از عضله بایساس فمتوریس بتهصتور

در این رابعه  CLمیزان کتاهش وزن در اثتر طتباWi ،

تازه توزین شد .ساس ،نمونههتا در کیستههتای پلتیاتتیلن
بهمد
این مد

𝐶𝐿 (%) = [(𝑊𝑖 − 𝑊𝑓)⁄𝑊𝑖] × 100

وزن نمونه پس از یاگشایی و  Wfوزن نمونه پس از طتبا
است.

 48ساعت در دمای یخچال قرار داده شتد .پتس از
نمونه ها با دستمال کاغذی به آرامی شک و بار

برای اندازه گیری فشار برشی عضلة بایساس فمتوریس

شتیرابهای بتا استتفاده از

کتاهش

دیگر توزین شد .میزان ضتایعا

از نمونه های مورد استفاده برای محاستبة شتا

وزن در اثر طبا استفاده شد .پس از طبا ،از هر نمونه سته

رابعة ( )2محاسبه شد [.]11
𝐷𝑃 (%) = [(𝑊𝑖 − 𝑊𝑓)⁄𝑊𝑖] × 100

()2

در این رابعه  DPضایعا

زیرنمونه با ابعاد  3×1×1سانتیمتر به موازا

شیرابهای Wi ،وزن آغتازین

محور طتولی

فیبرهای عضالنی جدا شد .حداکار نیروی الز برای بتر

نمونه و  Wfوزن نمونه پس  48ساعت قرارگرفتن در دمای

هر یک از زیر نمونهها در جهتت عمتود بتر محتور طتولی

یخچال است.

فیبرهای عضالنی با استتفاده از دستتگاه Warner-Bratzler

های سهگانة رنگ در عضلة بایساس فمتوریس

( ،Testometric M350-10CTانگلستتتان) بتتا فشتتار 50

شا

با استفاده از دستگاه رنگسنن دیجیتال ( Konica Minolta,

کیلوگر  ،سرعت  10سانتیمتر در دقیقه و زاویة  60درجته

هتای

اندازهگیری و میانگین نیروی حاصل در هر سه زیر نمونته،

 ،Chroma meter CR-400ژاپن) تعیین شد .شتا
* aو * bبتتهترتیت
گوشت و شا

معتتر

فشار برشی نمونه ثبت شد [.]15

میتتزان قرمتتزی و زردی رنتتگ

* Lمعیاری از تیرگتی و روشتنی رنتگ

درصد رطوبت ،اکستر ،چربتی و پتروتئین در عضتلة

گوشت است .نخست ،سعح نمونهها به ضخامت حتدود 3

بایساس فمتوریس پتس از برداشتت چربتی زیرپوستتی و

میلیمتر برداشته و نمونهها بهمد
نگهداری شد .شتا

بافت های پیوندی قابتل مشتاهده بتا استتفاده از رو هتای

 45دقیقه در دمای اتتا

هتای رنتگ بتا استتفاده از دستتگاه

 ]1[ AOACتعیین شد.

مذکور در دو تکرار قرائت و میانگین اعداد حاصل برای هر

بهمنظور تعیین ترکیت

شا

ثبت شد .شا

استیدهای چترب ،چربتیهتای

های زاویتة هیتو (نشتانة درجتة

ارجی قابل مشاهده از روی نمونته هتای عضتله بایستاس

و تتازگی

فموریس جدا و نمونهها با استفاده از دستگاه هموژنایزر (T

های * aو

 ،25 digital ULTRA-TURRAX, IKAآلمتان) همتوژن

لوص رنگ) و ( chromaنشانة میتزان طتراو
رنگ) نیز با استفاده از ارقا حاصل برای شا

شد .استخراج لیاید از نمونتة عضتله بتا محلتول کلروفتر :

* bمحاسبه شد [.]7

متانول با نسبت دو به یک و تهیة مشتقا

از نمونه های منجمدشدة عضلة بایساس فموریس برای

دوره   19شماره   2تابستان 1396
352

متیله با استتفاده

تأثیر اختهكردن بر ويژگیهای كیفی گوشت در عضلة بايسپس فموريس بزغالههای مرخز

از محلول متانولی بوران تریفلوراید  14درصد انجتا شتد

بهدستآمده در پژوهش حاضر همخوانی ندارد .در پژوهش

[ .]9اسیدهای چرب بتا استتفاده از کرومتاتوگرافی گتازی

روی بزغالهها [ ]17و برهها [ ]3نیز مشتابه پتژوهش حاضتر

( ،Yung lin 6300کتترة جنتتوبی ،مجهتتز بتته آشکارستتاز

تأثیر ا تهکردن بر فشار برشی عضتال

غیرمعنتادار بتود .در

یونی -شعله و ستون موئین  Cp-Sil 88به طتول  100متتر،

توضیح تفاو های اشارهشده باید گفت که عالوهبر انباشتت

قعر دا لی  0/25میلتی متتر و ضتخامت  0/25میکرومتتر)

بیشتر چربی در بین فیبرهتای عضتالنی و در نتیجته کتاهش

شناسایی شد .کالیبرهکردن و شناسایی استیدهای چترب بتا

دا های ا تهشده ،کمبود تستوسترون

تراکم آنها در عضال

استفاده از مقایسة زمان روج و سعح زیر منحنی اسیدهای

در این دا ها سب

چرب با منحنی استاندارد انجا شد.

کالژن میشود [ .]2از طر

پژوهش حاضر ،در قال

کتاهش میتزان انباشتت دا تل عضتالنی
دیگر ،ا تهکتردن ممکتن استت

طرحی کامالً تاتادفی بتا دو

محلولیت کالژن را نیز کاهش دهد [ .]5بنابراین ،براینتد ایتن

تیمار و چهار تکرار طراحی و اجرا شد .دادهها با استفاده از

اتفاقتتا ممکتتن استتت از کتتاهش معنتتادار فشتتار برشتتی تتتا

نر افزار  SASویرایش  ]14[ 9/1تجزیه شد .قبل از تجزیتة

عد تغییر آن در اثر ا تهکردن دا متغیر باشد [.]2

دادههتتا ،نرمتتالبتتودن توزیتتع دادههتتا بتته کمتتک آزمتتون

در پژوهش حاضر ،مقدار عددی باالتر شتا

* Lدر

انجا شد .پارامترهای مورد نظر با

بزغاله های ا ته شده و مقدار عددی کمتتر شتا

* aدر

کولموگر  -اسمیرنو

استفاده از رویة  GLMآنالیز شد (رابعة  )4و میتانگین آثتار

این گروه (جدول  )2بر بیشتتربودن درصتد چربتی دا تل

معنادار در تجزیة واریانس بتا آزمتون  tدو دامنته و فترض

عضالنی در بزغالههای ا تتهشتده داللتت دارد و دلیتل آن

عای  0/05مقایسه شد.
()4

ارتباط مستقیم بین درصد چربی دا ل عضتالنی بتا درجتة
Xij = µ + Ti + eij

روشنی رنگ گوشت است [ .]6معالعه های انجا شده روی

در این رابعه  µاثر میانگین Ti ،اثتر تیمتار iا و  eijاثتر

بزهای نژاد بوئر [ ]15و بزهای دورگتة تایلنتدی [ ]11نیتز
حاکی از عد تغییر معنادار شا

اشتباه آزمایشی مربوط به تیمار iا در تکرار jا است.

های ستهگانتة رنتگ در

عضلة النگیسیموس دورسی بر اثر ا تهکردن دا استت .در
هر حال در اغل

پژوهش های انجا شده روی گوستاله هتا

نتايج و بحث
عضالنیبودن ناحیة ران در بزغالههای ا تتهنشتده
شا

بیشتتتربودن مقتتدار شتتا

بیش از بزغالههای ا تهشده بتود (جتدول  .)p<0/05 2در

ا تتتهنشتتده ( )p<0/05گتتزار

* aدر گوشتتت گوستتالههتتای
شتتده استتت [ .]8دلیتتل آن

گزار ها بیشتربودن نسبت گوشت لخم :چربی :استتخوان

شد

در الشة بزغالههای ا تتهنشتده [ ]12و بیشتتربودن درصتد

دا های ا تهنشده ،بهویژه در زمان انتقال به کشتارگاه ،بیتان

وزنی مجموع عضال

و مجموع استخوانها در پای عقت

بیشتر بروز استترس و نیتز فعالیتت فیزیکتی بتاالتر

شده است.

برههای ا تهنشده [ ]3در مقایسه با دا های ا تهشده وجود

درصتتد رطوبتتت در عضتتله بایستتاس فمتتوریس تیمتتار

دارد ( .)p<0/05در گوستتالههتتا  pHنهتتایی در گوشتتت

ا تهشده کمتر و درصد چربی بیش از تیمار ا تهنشده بتود

گوسالههای ا تهنشده بیشتر بود (.]8[ )p<0/05

(جدول  .)p<0/05 3در پژوهشهایی درصتد رطوبتت در

میزان کاهش وزن در اثر طبا در عضتلة النگیستیموس

عضلة بزغالهها [ ]13و گوسالهها [ ]8کمتر و درصد چربتی

دورسی گوسالههای ا تهشده بهطتور معنتاداری ()p<0/05

شتتده استتت ( ،)p<0/05کتته مشتتابه نتتتاین

کمتر از گوسالههای ا تهنشده گزار

بیشتتتر گتتزار

شد [ ،]8که با نتیجة

پژوهش حاضر است.
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جدول  .2مقايسة میانگین تركیب بافتی ناحیة ران و ويژگیهای كیفی گوشت در عضلة بايسپس فموريس بزغالههای مرخز

ا تهشده

شاهد

طول استخوان ران (سانتیمتر)

14/37±0/3

15/31±0/5

وزن استخوان ران (گر )

79/67±5/8

90/40±8/7

6/07±0/4

6/18±0/2

20/14b±0/5

21/61a±0/5

6/04±0/4

6/05±0/5

2/80±0/7

3/69±0/9

ظرفیت نگهداری آب (درصد)

46/27±2/3

42/21±1/7

کاهش وزن در اثر طبا (درصد)

27/59±3/0

33/08±3/3

فشار برشی (نیوتن)

32/58±3/3

38/21±4/8

*( Lشد

روشنی رنگ گوشت)

48/32±4/7

44/13±2/4

*( aشد

قرمز بودن رنگ گوشت)

9/94±1/1

11/47±2/5

*( bشد

زرد بودن رنگ گوشت)

7/53±1/0

8/14±0/6

زاویة هیو

37/13±4/0

36/23±6/5

Chroma

12/49±1/3

14/13±2/1

1

نسبت عضله به استخوان در ناحیة ران
2

عضالنیبودن ناحیة ران

شا
pH24

شیرابهای (درصد)

ضایعا

 a,bدر هر ردیف تفاو

میانگینهای با حرو

 =FMTB 1مجموع وزن تمامی عضال

غیرمشابه معنادار است (.)p<0/05

روی استخوان ران /وزن استخوان ران.

(] = MUSC 2مجموع وزن پنن عضلة جداشده از ناحیة ران/طول استخوان ران) /[1/2طول استخوان ران.
 3زاویة هیو = )*.(a*2+b*2) =chroma 4 Tan -1 (b*/a
جدول  .3مقايسة میانگین تركیب شیمیايی گوشت در عضلة بايسپس فموريس بزغالههای مرخز (درصد)
ا تهشده

شاهد

رطوبت

2/6b±69/84

2/7a±73/13

پروتئین ا

1/2±20/11

1/6±20/77

چربی

1/1a±7/37

0/6b±3/60

0/1±1/17

0/1±1/12

اکستر
a,b

در هر ردیف تفاو

میانگینهای با حرو

غیرمشابه معنادار است (.)p<0/05
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ذ یرة دا ل عضالنی چربی تحت تأثیر عتواملی نظیتر

غیراشباع موجود در سا تار آنها از کتل استیدهای چترب

نژاد ،ژنوتیپ ،سن ،تغذیه و ا تته کتردن دا قتراردارد [.]2

موجود در سلول کاهش مییابتد [ .]4در پتژوهش دیگتری

نتاین پژوهشها نشان میدهد که ا تهکردن گوسالهها سب

نیز مشاهده شد که تعداد سلولهای چربی با انتدازة بتزرگ

افزایش بیان دو ژن آدیاوژنز (ژنهای  PLIN2و ویسفاتین)

در بافتتت چربتتی بعنتتی گوستتالههتتای ا تتتهشتتده بتتیش از

در عضلة النگیسیموس دورسی میشود [ .]18افزایش بیتان

گوسالههای ا تهنشده بود [ ]2کته بته معنتای ستهم کمتتر

افزایش فعالیت آنزیم لیاوپروتئین لیاتاز

لیایدهای قعبی در بافت چربی گوساله های ا ته شده است.

در سعح سلول های اولیة بافت چربتی شتد [ .]18افتزایش

تستوسترون و ستایر هورمتونهتای جنستی کته در تنظتیم

بیان ژن  PLIN2نیز با تکمیتل فعالیتت آنتزیم لیاتوپروتئین

افتزایش نمتو بافتت

ژن ویسفاتین سب

لیااز ،سب

رشدونمو حیوان نقتش دارنتد ستب

افزایش برداشت اسیدهای چرب و ذ یرهسازی

آنها در قال

عضالنی و از طر

دیگر مانع از تکایر و رشد ستلولهتای

تریآسیل گلیسرولها میشود [.]2

بافت چربی می شود [ .]18بنتابراین ،کتاهش میتزان تولیتد

درصتتد استتید پالمیتیتتک ( )16:0در عضتتلة بایستتاس

تستوسترون در اثتر ا تتهکتردن دا ممکتن استت مستئول

فموریس بزغالههای ا ته بیشتر بتود (جتدول .)p<0/05 4

حداقل بخشی از افزایش رخداده در اندازة سلولهای بافت

در این عضتله استیدهای چترب  C16:0 ،C18:1و C18:0

چربی و در ادامه کتاهش ستهم لیایتدهای قعبتی بتهدنبتال

بهترتی

ا تهکردن باشد [.]18

و با مجموع  84/4درصد بختش اعظتم استیدهای

چتترب شناستتاییشتتده را تشتتکیل داد (جتتدول  .)4درصتتد

ا ته کردن بزغاله هتا کتاهش درصتد استیدهای چترب

مجمتتتتوع استتتتیدهای چتتتترب معلتتتتوب و نستتتتبت

غیراشباع ( )p<0/05و افزایش درصد اسیدهای چرب اشباع

 )C18:0+C18:1(/C16:0در بزغالتتههتتای ا تتته کمتتتر بتتود

( )p<0/05در نمونههای پخته شده از گوشتت ناحیتة پتا را

(جدول .)p<0/05 5

بههمراه داشته است ] ،]7که در پژوهش حاضتر نیتز رونتد

اسیدهای چرب در بافت چربی دا ل عضتالنی

کامالً مشابهی به دست آمد .در عضلة النگیسیموس دورسی

ترکی

(جدول  )4نشان میدهد که اسیدهای چرب اشباع با طتول

بزغالههای ا تتهشتدة نتژاد بتوئر نیتز درصتد غالت تترین

زنجیر متوسط در بزغالههای ا تهشده و در مقابل اسیدهای

اسیدهای چرب اشتباع ،استیدهای پالمیتیتک و استتئاریک،

چرب غیراشباع با پیوند دوگانه و با طول زنجیر متوسط در

بیش از مقدار آن در عضلة بزغالههای ا تتهنشتده گتزار

بزغاله های ا ته نشده عموماً از درصتد بیشتتری بر توردار

شتتد ] .]15بتتهعتتالوه ،کتتاهش در نستتبت PUFA/SFA

است (جدول  .)4علت را می توان در نحوة تأثیر ا تهکردن

( )p<0/05این بافت بر اثر ا تهکردن و عد تأثیر این عامل

بر افزایش مقتدار چربتی دا تل عضتالنی جستتجو کترد.

پژوهشتگران ا یتر

لیایدهای موجود در عضال

بر نسبت  n-6/n-3از دیگر مشتاهدا
بود .در گزارشی دیگر ،ترکی

ترکیبی از لیایتدهای قعبتی و

لیایدهای نای است [.]4

اسیدهای چرب غیراشباع در

گوشت بزغاله های نر ا ته نشده و ا ته شده تفاو

چندانی

ا تتتهکتتردن بتتا تحریتتک انباشتتت چربتتی بتتهواستتعة

نداشت ،در صورتی که مقدار کل اسیدهای چرب اشباع در

سازوکارهای هورمونی و ژنومی ،سلولهای عضالنی را بته

عضال

بزغالههای نر ا ته شده بیشتر ( )p<0/05بتود ].]5

ذ یرة هر چه بیشتر لیایدهای نای سو میدهد و طبیعتتاً

در تحقیق دیگری روی بزغاله های ا ته شتده در ستن سته

سهم لیایتدهای قعبتی و استیدهای چترب

ماهگی ،ا ته کردن بر غلظت مجموع اسیدهای چرب اشباع

در این صور
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و مجموع اسیدهای چرب غیراشتباع بتا پیونتد دوگانته در

 CLAو نستتتتتتبتهتتتتتتای  UFA/SFA ،PUFA/SFAو

عضلة النگیسیموس دورسی تأثیری نداشتت [ .]11غلظتت

 )C18:1+C18:0(/C16:0نیز در این پتژوهش تحتت تتأثیر

اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه و ایزومرهای

ا تهکردن بزغالهها قرارنگرفت [.]11

جدول  .4مقايسة میانگین تركیب اسیدهای چرب داخل عضالنی عضلة بايسپس فموريس در بزغالههای مرخز اخته و شاهد (درصداز كل)

ا تهشده

شاهد

اسید چرب
12:0

0/17±0/05

0/20±0/10

n-3 12:1

0/09±0/00

0/10±0/00

13:0

0/17±0/05

0/13±0/02

14:0

2/73±0/4

2/20±0/20

 14:1ترانس

0/16±0/05

0/23±0/05

 14:1سیس

0/30±0/15

0/63±0/20

مجموع n-5 14:1

0/46±0/18

0/87±0/20

15:0

0/47±0/15

0/30±0/10

n-7 15:1

0/13±0/05

0/12±0/03

n-4 15:2

0/28±0/08

0/30±0/00

26/40a±2/05

23/27b±1/35

 16:1ترانس n-9

0/53±0/05

0/30±0/10

 16:1سیس n-7

2/20±0/10

1/97±0/25

مجموع 16:1

2/73±0/10

2/30±0/35

17:0

0/77±0/15

0/63±0/05

n-7 17:1

1/73±0/35

2/17±0/50

17:2

1/40±0/20

2/07±0/35

18:0

16/34±3/85

15/32±2/00

 18:1ترانس )vaccinic acid( n-7

0/88±0/10

0/70±0/20

 18:1سیس n-9

40/32±5/20

45/47±2/80

مجموع 18:1

41/20±5/10

46/17±2/70

 18:2سیس n-6

2/53±0/90

2/70±0/60

اسید لینولئیک سیس/9ترانس)ruminic acid( 11

0/32±0/10

0/46±0/20

16:0

دوره   19شماره   2تابستان 1396
356

تأثیر اختهكردن بر ويژگیهای كیفی گوشت در عضلة بايسپس فموريس بزغالههای مرخز

جدول  .4مقايسة میانگین تركیب اسیدهای چرب داخل عضالنی عضلة بايسپس فموريس در بزغالههای مرخز اخته و شاهد (درصداز كل)

ا تهشده

شاهد

اسید چرب
اسید لینولئیک ترانس/7سیس9

0/08±0/01

0/09±0/02

اسید لینولئیک ترانس/11سیس13

0/14±0/05

0/14±0/05

اسید لینولئیک ترانس/9ترانس11

0/08±0/01

0/08±0/01

اسید لینولئیک ترانس/11ترانس13

0/09±0/00

0/10±0/01

مجموع اسید لینولئیک مزدوج

0/94±0/16

1/10±0/24

 18:3ترانس n-3

0/21±0/07

0/30±0/00

 18:3سیس n-3

0/47±0/10

0/97±0/35

مجموع n-3 18:3

0/71±0/10

1/27±0/40

20:0

0/30±0/00

0/38±0/05

n-9 20:1

0/23±0/05

0/26±0/05

22:0

0/31±0/11

0/12±0/02

n-9 22:1

0/20±0/07

0/17±0/05

 a,bدر هر ردیف تفاو
بر ال

میانگینهای با حرو

غیرمشابه معنادار است (.)p<0/05

نتاین فو  ،ا تهکردن بزغالتههتای نتژاد بتوئر

داشت که تأثیر این عامل مستقل از دیگر عوامتل متؤثر بتر

افزایش درصد مجموع اسیدهای چرب غیراشباع بتا پیونتد

ترکی ت

استتیدهای چتترب از جملتته گونتته ،نتتژاد ،جیتتره و

دوگانه (عمدتاً استید اولئیتک  )p<0/05و کتاهش درصتد

سن/وزن کشتار نبود و برایند مجمتوع ایتن عوامتل ممکتن

اسیدهای چرب اشباع ،مجموع اسیدهای چرب غیراشباع با

است پاسا های متفاو

به عامل ا ته کردن را در پی داشته

چند پیوند دوگانه و نیز نستبت  )p<0/05( PUFA/SFAدر

باشد.

عضال

این حیوان را سب

شد ] .]17در پژوهش ذکرشده

پیامدهای ا تهکردن بزغالههای مر ز ،همگی حتاکی از

بزغالته هتای

تغذیتهای گوشتت

نسبت هر یک از اسیدهای چرب در عضال

فاصلهگرفتن ویژگیهای کیفتی و ارز

ا تهشتده ،بته استتانای دو استید چترب  C16:0و ،C16:1

دا های ا تهشده از کیفیت معلتوب بترای حفتظ ستالمت

معناداری با نسبت آن هتا در عضتال

بزغالته هتای

مار کنندگان است .با توجه به این موارد ،بهنظر میرسد

ا ته نشتده داشتت .پراکنتدگی و گتاه تنتاق

موجتود در

که ا تهکردن بزها ،بهدلیل پتانسیل ژنتیکتی ایتن حیتوان در

آثار این عامل مدیریتی بر ویژگیهای کیفی الشه و

انباشت حداقلی چربیهای دا ل عضالنی از یکستو و در

گوشت نشخوارکنندگان ،بر لزو انجا پژوهش های بیشتتر

آن بهعنوان منبعی از گوشت لخم در بتین

تفاو
گزار

در این زمینه ،به ویژه در نژادهای مختلف این حیوانا

عین حال شهر

مار کنندگان از سوی دیگر ،ابتزار متدیریتی مناستبی در

و با

پرور

سنین ا ته کردن مشابه تأکید دارد .در هر حال بایتد توجته

این دا قلمداد نمیشود.
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 فرخ كفیلزاده،رضا ناصری هرسینی

 مقايسة میانگین مقادير جمعی و نسبی اسیدهای چرب در چربی داخل عضالنی عضله بايسپس فموريس در بزغالههای مرخز.5 جدول
شاهد

ا ته شده

42/18±3/0

47/85±4/2

)SFA( درصد اسیدهای چرب اشباع

58/49±2/8

51/91±4/8

)UFA( درصد اسیدهای چرب غیراشباع

52/15±2/3

46/78±3/3

)MUFA( درصد اسیدهای چرب غیراشباع با یک پیوند دو گانه

1/27±0/2

0/71±0/1

n-3 غیراشباع

درصد اسیدهای چرب

2/70±0/6

2/63±1/0

n-6 غیراشباع

درصد اسیدهای چرب

6/33±1/8

5/02±1/2

درصد اسیدهای چرب غیراشباع با چندین پیوند دوگانه

1/39±0/2

1/10±0/2

UFA/SFA نسبت

2/25±0/4

3/61±0/7

نسبتn-6/n-3

1/24±0/1

0/99±0/2

نسبتMUFA/SFA

0/15±0/0

0/11±0/0

نسبتPUFA /SFA

5/72±1/2

4/95±0/4

درصد اسیدهای چرب با تعداد اتم کربن فرد

73/82a±1/9

68/81b±2/6

2/65a±0/3

2/21b±0/3

(نسبتC18:0+C18:1)/C16:0

8/93±1/4

9/42±1/0

∆شا9C162)(درصد

75/18±3/5

72/07±7/2

∆شا9C18 3)(درصد

0/37±0/1

0/27±0/1

شاCLA 4

1

درصد مجموع اسیدهای چرب معلوب

.)p<0/05( غیرمشابه معنادار است
(C16:1 n-9 + C16:1 n-7) / (C16:0 + C16:1 n-9 + C16:1 n-7) =∆9C16
.(RA) /(VA + RA)= CLA

[3]. Beriain MJ, Horcada A, Purroy A, Lizaso G,
Chasco J and Mendizabal JA (2000)
Characteristics of Lacha and Rasa Aragonesa
lambs slaughtered at three live weights.
Journal of Animal Science 78: 3070-3077.

 شا2
 شا4

میانگینهای با حرو

MUFA+PUFA+C18:0

در هر ردیف تفاو

a,b

=  اسیدهای چرب معلوب1

(C18:1 n-9) / (C18:0 + C18:1 n-9( =∆9C18

 شا3
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Abstract
Effects of castration of male Morkhoz kids on quality characteristics of biceps femoris muscle and tissues
composition of thigh were studied based on a completely randomized design (2 treatments and 4
replicates). Sixteen males were fed for 119 days and kids in the second treatment were castrated one week
prior to the adaptation period. Results showed that muscularity in the femur region was significantly
higher in the control (intact) group (p<0.05). Morkhoz kids castration decreased moisture and increased
fat percentages (p<0.05). Castration significantly increased palmitic acid percentage and declined total
desirable fatty acids percentage and (C18:0+C18:1)/C16:0 ratio in intramuscular fat of the biceps femoris
muscle (p<0.05). Results showed that Morkhoz kids castration, with respect to the amount and
composition of fatty acids, wouldn’t be compatible with human health.
Keywords: castration, chemical composition, fatty acid composition, femur components, physical
attributes.
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