
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشور               

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي  و منابع طبيعي استان فارس

 

سيدهاي چرب  عنوان پروژه: - سنجه هاي خوني و تركيب ا شت جو بر فرا سطوح مختلف علوفه آبک تأثير كاربرد 

 هاي پرواريو چربي الشه بزغاله گوشت

 24-50-13-050-960317 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنام و نام -

 مظاهر صفدريان خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

 :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 ،  محمدرضا هاشمي، محمدجواد آگاه، مجيد هاشمي،  سجاد موثقيحسين نوراللهي خانوادگي همکاران:نامنام و  -

 ايستگاه تحقيقات علوم دامي ني ريزمحل اجرا :  -

 1/3/96 تاريخ شروع : -

 سال 5/1 مدت اجرا : -

 ناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 1398تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و مدارك علمي كشاورزي به         56612 با شماره       20/9/98 اين اثر در مورخ  -

 ثبت رسيده است. 

  پرداخت شده استريز كل هزينه هاي اجراي طرح توسط شركت صنايع غذايي نوبر ني-

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 
 
 
 
 
 



 

بر پروفايل اسيدهاي به جاي يونجه  درصد 75و  50، 25صفر،  در چهار سطح جايگزيني علوفه هيدروپونيک جو اثر 

با ميانگين وزن  بزغالهرأس  24 بومي فارس مورد بررسي قرار گرفت.  هايهاي خون بزغالهچرب و برخي متابوليت

هاي انفرادي و با در قفس( تيمار و شش تکرار 4)تصادفي  در قالب طرح كامالً  ماه 7-6 كيلوگرم و سن 21اوليه 

روز بود.  80روز و طول دوره آزمايش  10داري شدند. طول دوره عادت پذيري دسترسي آزاد به آب و خوراك نگه

ها كشتار و پس از اندازه گيري گيري از وريد وداجي انجام شد. سپس همه آندر پايان و قبل از كشتار بزغاله ها، خون

قطعات الشه، نمونه هاي چربي از چربي زير پوستي و نمونه گوشت از ران و راسته تهيه گرديد. پروفايل اسيدهاي تمام 

بين تيمارهاي مختلف چرب در نمونه هاي گوشت و چربي زير پوستي و همچنين متابوليت هاي خون اندازه گيري شد. 

ميزان كل اسيد چرب اشباع، كل اسيدهاي چرب غير اشباع و نسبت اسيدهاي چرب غير اشباع به اشباع در  از نظر

(. ميزان اسيد چرب ترانس آالئيديک در P<0.05) مشاهده شدهاي گوشت عضله و راسته اختالف معني دار نمونه

ر به دست آمد. مصرف علوفه سبز تتيمارهايي كه علوفه هيدروپونيک مصرف كرده بودند از تيمار شاهد پايين

هيدروپونيک باعث باال رفتن ميزان كل اسيدهاي چرب غير اشباع و كمتر شدن اسيدهاي چرب اشباع در گوشت 

عضله و راسته شد. در چربي زير پوستي نيز بين درصد اسيدچرب اشباع هپتا دكانوئيک اسيد، استئاريک اسيد، الئيک 

ي چرب اشباع، كل اسيدهاي چرب غير اشباع و نسبت كل اسيدهاي چرب غير اشباع اسيد، لينولئيک اسيد، كل اسيدها

(. در چربي زير پوستي بزغاله P<0.001دار مشاهده شد )به اشباع از نظر آماري بين تيمارهاي مختلف اختالف معني

چرب غير اشباع  جايگزيني( درصد اسيدهاي چرب اشباع حداقل و درصد اسيدهاي %25) 2هاي تغذيه شده با تيمار 

كيفيت برخي فاكتورهاي حداكثر بود. از آنجا كه استفاده از علوفه سبز هيدروپونيک جو در اين پژوهش باعث بهبود 

و عمدتاً ميزان اسيدهاي چرب اشباع با مصرف اين علوفه در جيره، رو به كاهش و  شده گوشت و چربي زير پوستي

زايش و همچنين ميزان اسيد چرب ترانس آالئيديک اسيد نيز كمتر شده ميزان كل اسيدهاي چرب غير اشباع رو به اف

توان گفت در صورت استفاده از علوفه هيدروپونيک به جاي يونجه كيفيت گوشت توليدي براي است بنابراين مي

 %25تواند در مناطقي كه مشکل كشت علوفه به دليل خشک سالي را دارند، تا سطح مصرف كننده بهبود يافته و مي

 در جيره استفاده شود.

 هيدروپونيک،  اسيدهاي چرب، گوشت، بزغاله جو:   های کلیدیواژه

 
 


