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 در نشخواركنندگان نشريه پژوهش

   3131، چهارم، شماره دومجلد 
http://ejrr.gau.ac.ir 

 

رايط هاي سنجابي و مهربان در شچرب بافت چربي زير جلدي و دنبه بره تركيب اسيد

اي يكسانتغذيه  
 

 5و مهدي ابراهیمی 4علی راجون، محمد3، گو يونگ منگ2زادهفرخ کفیل*، 1الهه ملکی
و  استاد4، دانشیار3، دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده کشاورزی ،گروه علوم دامی استاد2تغذیه دام و شجوی دکتری دان1

 دانشگاه پوترا مالزی دانشکده دامپزشکیبالینی دامپزشکی، گروه علوم پیش فوق دکتری دوره ققمحق5

 72/17/33 ؛ تاریخ پذیرش:11/70/33 تاریخ دریافت:

 1چکیده

 هایبره جلدی و دنبه های چربی زیرتد چرب بافیاس ترکیب مطالعه منظوربه پژوهش این

 در شرایطها بره سازی شده متولد شدند.زمانهای هماز میشها . برهشد انجام مهربان و سنجابی

 رأس از هر نژاد(شش ) ماههسه  نر برهدوازده رأس  .پروار شدندپرورش یافته و ، یکسانای تغذیه

)نژاد  کیلوگرم 17/22±14/2و ( سنجابی نژاد) 33/23 ±41/7 هابره اولیه میانگین وزن ه شد.استفاد

 37 پروار دوره در انتهای هابرهتمامی  .شدندمینگهداری  انفرادی هایجایگاه ها دربره بود. (مهربان

 1 هایدنده حدفاصلهای چربی زیر جلدی از سمت راست الشه نمونهند. شد کشتار کشی ووزنروزه 

درجه  -27 یخچال در اسید چرب ترکیب ها جهت تعییننمونه شد.گرفته  هادنبه بره از و 3 و

 و( >75/7P) 2امگا  گانهپیوند دو چندبا های چرب غیراشباع اسید کل .نگداری شدند گرادسانتی

داری طور معنیهسنجابی ب نژاد جلدی ربی زیردر بافت چ مزدوج اسیدلینولئیك 11-ترانس، 3-سیس

(75/7P=) آلفا لینولنیك در چربی زیر جلدی نژاد سنجابیلینولئیك و اسید مهربان بود. از نژاد تریشب 

های چرب اسید داری در نسبتتفاوت معنی از نژاد مهربان بود. تربیش (>75/7P) داریطور معنیهب

 مشاهده نشد در چربی زیر جلدی 3امگا  به 2امگا های چرب اشباع و نسبت اشباع به اسیدغیر

(75/7P>). و  کربنه با یك باند دوگانه 14 و کربنه با یك باند دوگانه 10 اشباعغیر های چرباسید

                                                                    
 kafilzadeh@razi.ac.irمکاتبه:  نویسنده*
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 از نژاد مهربان بود تربیش داریطور معنینژاد سنجابی به چربی دنبه در کربنه 10 و کربنه 15 اشباع

(75/7P<). از تری بیش سنجابی دارای مقادیرنژاد های جلدی بره بی زیرچر نشان دادحاضر تایج ن

به چربی زیر جلدی  نسبت مزدوجلینولئیك اسیدگانه و پیوند دو چند با اشباعهای چرب غیراسید

 ترکیب اسید چرب دنبه در دو نژاد مشابه بود.که در حالی مهربان بود.نژاد های بره

 

 جلدی ، چربی زیرچرب اسید ترکیب ،مهربان ادنژ ،سنجابی نژاد :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

 حمل درکه  باشدمی انرژی و پروتئینتأمین  دری دام هایوردهآفر ترینمهم از یکی قرمز گوشت

های چرب داران اسیدر مهرهانسان مانند سای باشد.میحائز اهمیت نیز های محلول در چربی ویتامین

های چرب ضروی اسید .نمایدمیتأمین  غذاخود از طریق نیاز موردلنیك( لینوآلفا )لینولئیك و  ضروری

 اسیدهای چرب سازلینولنیك پیشاسید .هستند 1هگانپیوند دو چندبا اشباع های چرب غیرز اسیدساپیش

 ،)روکستون و همکارانباشد می 2 امگا اسیدهای چرب ساز دستهیشپنیز اسید لینولئیك و  3 امگا

های اسیدنیز لینولنیك و  لینولئیك و های چرباسیدکه  دندهحاضر نشان میهای ژوهشپ .(2774

نقش مهمی در غشایی و بافت سیستم ایمنی های دلیل وارد شدن در چربیچرب حاصل از آن به

 ،معروفیان و همکاران ؛2777 ،)هیلی و همکاران رشد طبیعی بدن دارندو  عملکرد پوست و سالمت

2712.) 

دارای  (11ترانس  -3)سیس  2مزدوج لینولئیكنام اسید بهلینولئیك اسیدهای از ایزومر یگروه

 اثرات ضد نیز التهاب و ضد ،سرطان انسداد عروق قلبی، ضد جلوگیری ازاثرات ضد تجمع چربی، 

چربی موجود در گوشت  (.2717 ،کلی و همکاران ؛2774 ،)وال و همکاران دیابت هستند
ی (. شواهد2717 ،)کلی و همکاران است مزدوج لینولئیكاسیدترین منابع یکی از غنی نشخوارکنندگان

 کنندگانجلدی در نشخوار زیر بافت چربی مزدوج لینولئیكاسیدمیزان  دهدوجود دارد که نشان می
در  مزدوج لینولئیكاسیدهایی را در میزان تو( تفا2773) دنس و همکارانبرای نمونه،  .متفاوت است

در  مزدوج لینولئیكاسیدهایی در میزان چنین تفاوتهم .های گاو مشاهده کردندجلدی نژاد بی زیرچر

                                                                    
1- Polyunsaturated fatty acids (PUFA) 

2- Conjugated linoleic acid (CLA) 



 3131( 4(، شماره )2كنندگان )نشريه پژوهش در نشخوار

321 

علت این  (.2772 ،)واچیرا و همکاران های مختلف گوسفند مشاهده شده استجلدی نژادچربی زیر

روئیل ئاستا آنزیم تفاوت در میزان فعالیت یا بیان ژنتواند مربوط به میاختالف در نژادهای مختلف 

ترانس واسنیك اسید به  مسئول تبدیل زدااشباع -کوانزیم آروئیل ئاباشد. استزدا اشباع -کوانزیم آ
 (.2772، اسمیت و همکاران)باشد در بافت گوشت می لینولئیك مزدوجاسید 11-ترانس 3-سیس

نژاد هلشتاین و گاو  روئیل کوانزیم آ در بافت چربی در دوئابیان ژن استمیزان های نژادی در تفاوت
ژن در این بیان میزان چنین تفاوتی در  .(2774بومی ژاپن گزارش شده است )تانیگوچی و همکاران، 

 سنجابیان گوسفند (.2774)دنیل و همکاران،  بافت چربی زیر جلدی گوسفند نیز مشاهده شده است
های کرمانشاه و بومی استان ترتیبو مهربان از گوسفندان نژاد گوشتی موجود در ایران بوده که به

د مهربان نیز جواری این دو استان در مزارع پرواربندی استان کرمانشاه نژاعلت همباشند. بههمدان می

جایی که پژوهش بسیار محدودی در رابطه با بررسی ترکیب اسیدهای از آن شود.پرورش داده می
 ترکیب اسید پژوهش این مهربان وجود دارد، درویژه دو نژاد سنجابی و چرب گوسفندان نژاد ایرانی به

 قرار گرفت.مقایسه و مهربان مورد  سنجابیدار چرب بافت چربی زیر جلدی دو نژاد دنبه
 

 هاروش و مواد

و بخش  شد اجرا شاورزی دانشگاه رازیدانشکده ک پژوهشی -آموزشیدر مزرعه  حاضر پژوهش

برای این  دامپزشکی دانشگاه پوترا مالزی انجام شد. دانشکده آزمایشگاه فیزیولوژی آزمایشگاهی در
 .سازی فحلی شدندهای هم سن و یکدست همزمانبرای تولید بره دو نژاد میش از سأر 32منظور 

درصد کنسانتره  47و  درصد یونجه 27شامل ها میشها در شرایط یکسان نگهداری شدند. جیره میش
 ،درصد 5/3 ، سبوس گندمدرصد 3کنجاله سویا  درصد، 2دانه جو  درصد، 27 ذرتدانه متشکل از 

جداول انجمن  براساس . جیرهبود درصد 5/7سدیم  اتدرصد و بیکربن 1 مکمل معدنی و ویتامینی

داری شدند و ها نگهها همراه میشس از زایش برهپ .شد تنظیم (2770های ملی کشور آمریکا )پژوهش
و گروه در د های نر هربره پذیریدن دوره عادترانوگذ یریاز شیرگ پس .به آب تازه دسترسی داشتند

هفته گذراندند  2مدت پذیری بهعادت قبل از پروار یك دوره هاهبر .وارد مرحله پروار شدند تکرار 2
 37 و کنسانترهد درص 07 املشر پرواه دور طول درها جیره بره پروار شدند.روز  37مدت سپس به

ا هآن اختیار در شده حبه فیزیکی شکل هب و جیره کامل مخلوط صورتبه خوراک .دبو یونجه درصد
 و معدنی مکمل سبوس گندم و جو، سویا،کنجاله  ذرت،ا ر خوراک کنسانتره بخش .گرفتر قرا

های پژوهشجداول انجمن  اساس بره جیر اد.دمی تشکیل یونجه را خوراک ایعلوفه بخشو  ویتامینی
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 صورتهب هابره کشیوزن و هفتگی صورتبه مصرفی خوراک .شد تنظیم (1315)کشور آمریکا ملی 

 و پروار دوره پایاندرها بره .(2770اینده و همکاران، پ) شد مانجا گرسنگی ساعت 14ز ا پس ماهیانه

بالفاصله پس از کشتار  جهت تعیین ترکیب اسید چرب،د. شدن کشتار گرسنگی ساعت 14 از پس
نمونه  2 و از دنبه 3و  1نمونه از سمت راست الشه حد فاصل بین دنده  2 جلد از چربی زیر هابره

 هاالشه پسس (.2777)سانودو و همکاران  منتقل شد گرادسانتیدرجه  -27به یخچال  برداشته شد و
 تعیین شد الشه وزن سرد و شد قرارداده گرادسانتی درجه 4 دمایا ب یخچال در ساعت 24 مدتبه

ه ماند. باقیصورت گرفتصورت هفتگی برداری از جیره روزانه بهنمونه .(2770ان، پاینده و همکار)
 درجه 27 در دمایوری و توزین شد. ماده خشك خوراک آصورت روزانه جمعخوراک نیز به

، عصاره اتری خام ماده آلی، پروتئین گیریاندازه ون تعیین شد.ساعت در آ 41و مدت زمان  گرادسانتی

شوینده ، الیاف نامحلول در (1337) 1های کشاورزیهای انجمن رسمی شیمیدانبر اساس روش
 ( انجام شد.1331) و همکارانبر اساس روش ون سوست  3و الیاف نامحلول در شوینده خنثی 2اسیدی

اساس روش فولچ و  جلدی و دنبه بر های چربی زیرفتهای چرب خوراک و بااسیداستخراج 
و توسط ابراهیمی و همکاران  هتصحیح شد (1315) راجون و همکارانتوسط که  (1350) همکاران

چربی استفاده بافت گرم  5/7گرم از خوراک و  1برای این منظور  شد. انجام( توصیف شده 2713)

 استخراج شد. این محلول 1به  2تفاده از کلروفورم و متانول به نسبت ها با اسنمونهچربی کل  شد.
 شود.میسازی نمونه مادهطی آاز اکسیداسیون  که مانعباشد تیله شده میوی هیدروکسی تولوئن محا

ل در متانول و متانولیك نرما 22/7یم ستاپ هیدروکسید ازبا استفاده  های استخراج شدهمتیالسیون چربی
 (1337) 4های کشاورزیهای انجمن رسمی شیمیداندرصد بر اساس روش 14برون تری فلوراید 

میکرون از متیل استر اسید چرب به دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل  1/7قدار سپس م انجام شد.
با  متریمیلی 25/7 قطر خارجی متری و 177الری یپدارای ستون کا الو آلتو آمریکاپ 0137آت آجیلن

و  257 )انجکتور( دمای محل تزریق تزریق گردید.صورت خودکار به میکرو متر 27/7 قطر داخلی

درجه شروع شد و  127از  درجه و برنامه دمایی مورد استفاده ستون، 377 )دتکتور( زآشکار سادمای 
 107درجه در دقیقه دما افزایش یافت تا دمای  2دقیقه در این دما نگه داشته شد. سپس  5مدت به

درجه  277درجه در دقیقه افزایش یافت تا  5دوباره دما  دقیقه در این دما نگه داشته شد. 15درجه و 

                                                                    
1- Association of official agricultural chemists 

2- Acid detergent fiber (ADF) 

3- Neutral detergent fiber (NDF) 

4- Association of official agricultural  chemists 
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درجه افزایش یافت تا به دمای نهایی  2دقیقیه دما ثابت نگه داشته شد. سپس دما هر دقیقه  5مدت به

 1ه ب 17از گاز حامل هلیوم به نسبت  گه داشته شد.دقیقه در این دما ن 17دت مدرجه رسید و به 325

 از روش استانداردچرب هر اسیددرصد  برای تعیین چرب استفاده شد. بعد از تزریق متیل استر اسید
آزمایش در غالب طرح  تفاده شد.اس میسوری آمریکا( شرکت سیگما،کربنه،  21اسید چرب )داخلی

 صد ودر 5در سطح  ای دانکندامنهاساس آزمون چند بر ها تصادفی و مقایسات میانگین داده کامالً
نسخه  SAS آماری افزارنرم و 1مدل خطی تعمیم یافتهرویه  با استفاده از هاتجزیه و تحلیل آماری داده

 انجام شد. 1/3ویرایش شده 
 

 

 های چربچرب )درصد از کل اسیداسید ترکیبترکیب شیمیايي )درصد ماده خشك( و  ،)درصد( اجزا -1جدول 

 ( جیره آزمايشي.شناخته شده

 درصد ترکیب اسید چرب درصد جیره
 C10:0 72/7 37 یونجه

 C12:0 31/7 21 جو

 C14:0 53/7 25 ذرت

 C15:0 42/7 1 کنجاله سویا

 C16:0 45/13 5 سبوس گندم

 C16:1 23/7 5/2 مالس

 C18:0 35/5 5/7 دی کلسیم فسفات
 C18:1n-9 21/27 5/7 مکمل معدنی و ویتامینی

 C18:2n-6 50/44 5/7 نمك
 C18:3n-6 01/7 درصد ترکیب شیمیایی

 C18:3n-3 44/2 17/31 ماده خشك

 14/22 های چرب اشباعل اسیدک 31/37 ماده آلی

 12/03 های چرب غیراشباعکل اسید 23/2 کیلوگرم ماده خشك(در  انرژی )مگا کالری
 30/21 های چرب غیراشباع با یك پیوند دوگانهکل اسید 34/15 پروتئین خام

 72/51 های غیراشباع با چند پیوند دوگانهکل اسید 37/2 عصاره اتری

 32/2 3به امگا  2نسبت امگا  10/32 نده خنثیالیاف نامحلول در شوی

   20/11 الیاف نامحلول در شوینده اسیدی

 

 

                                                                    
1- Generalized linear model (GLM)  
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 بحث و نتايج

که از  بود 17/22±14/2و  33/23±41/7 ترتیبهای سنجابی و مهربان بهپروار برهوزن ابتدای دوره 

داری تفاوت معنیدر انتهای دوره پروار  چنینم(. ه<75/7Pداری نداشتند )لحاظ آماری تفاوت معنی

وزن انتهای دوره پروار و وزن سرد  (.<75/7P) در وزن نهایی و وزن سرد الشه دو نژاد مشاهده نشد

ی مهربان هاهو در بر 37/13±27/7 و 13/44±33/3 های سنجابیدر برهترتیب بهالشه پس از کشتار 

های بره زن گرم الشه(اساس درصدی از و)بر دنبههمچنین  .بود 30/27±01/7و  73/1±12/40

های اسید ترینعمده (.<75/7P) بود 31/22±03/2و  33/11±24/3ترتیب سنجابی و مهربان مشابه و به

 3استئاریكو  2، پالمیتیك1چرب میریستیك اسیدهای دو نژاد جلدی فت چربی زیرچرب اشباع در با

 12/4رابر در ب 10/5) یستیكمیر درصد( و درصد 21/22در برابر  13/21) كپالمیتی درصد بودند.

 تر از نژاد سنجابی بود.بیش (>75/7P) داریطور معنیهاد مهربان ب( بافت چربی زیر جلدی نژدرصد

بافت  (.<75/7P) د مشاهده نشداژجلدی دو ن در درصد استئاریك اسید چربی زیر داریتفاوت معنی

( و اسید درصد 42/45در برابر  22/42) ترجابی اسید چرب اشباع کمسننژاد های جلدی بره رچربی زی

نژاد های چرب( در مقایسه با برهز کل اسیدا درصد 51/54در برابر  34/50) تریبیشاشباع چرب غیر

 رب اشباع بافت چربی زیراشباع به اسیدهای چهای چرب غیرنسبت اسید داشت، همچنین مهربان

 درصد21/1) مهربان نژاد های( از برهسید چرباز کل ا درصد31/1) سنجابی باالتر های نژادجلدی بره

و پایین بودن  ك و لینولنیكبودن اسیدلینولئی ( بود. علت این اختالف مربوط به باالاز کل اسید چرب

نژاد ی نسبت به سنجاب نژادهای برهجلدی  پالمیتیك و میریستیك در چربی زیرهای چرب اشباع اسید

ها در آنکه سنتز داخلی های چربی هستند اسیدء جز ریستیك. پالمیتیك و میهای مهربان بودبره

)ساعتچی و همکاران،  ردرب بلند زنجیر داهای چباالتری نسبت به اسیدپذیری نشخوارکنندگان وراثت

های ژنتیکی به تفاوتتواند مربوط و نژاد میچرب بین د هایاختالف در مقدار این اسید لذا ،(2713

 باشد.

 

 

                                                                    
1- Myristic acid (C14:0) 

2- Palmitic acid (C16:0) 

3- Stearic acid (C18:0) 
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جلدی های چرب بافت چربی زیرکل اسید درصد 75تقریبا  1گانهك پیوند دوا یهای چرب باسید

از کل  درصد 37با بیش از  2در این بین اولئیك اسید .سنجابی و مهربان را تشکیل دادند نژاددو 

 در بافت چربی زیرك پیوند دوگانه چرب با یاسید ترینعمده گانهیك پیوند دو های چرب بااسید
لینولئیك بود که اسید جلدیدر چربی زیر 2امگا اشباع چرب غیرترین اسیدعمدهد بود. ژاجلدی دو ن

 2امگا های چرب سایر اسید .از نژاد مهربان بود تربیشسنجابی در نژاد  (>75/7P) داریمعنی ورطهب
داری نیتفاوت مع 2امگا اشباع های چرب غیراسیدکل  و4گاما لینولنیكاسید ، 3آراشیدونیكاسید  یعنی

و کل  3کربنه امگا  22و  ،3کربنه امگا  27اسیدهای چرب  سطح .(<75/7P) بین دو نژاد نداشت
در  (.<75/7P) داری نداشتتفاوت معنی جلدی دو نژاد در چربی زیر 3اسیدهای چرب غیراشباع امگا 

جلدی  در چربی زیر (>75/7P) ریداطور معنیهیك باسیدلینولن 3امگا اشباع ب غیرهای چرسیدبین ا

ی تربیشجلدی در نژاد سنجابی دارای مقدار  از نژاد مهربان بود. چربی زیر تربیشنژاد سنجابی 
اشباع با چند چرب غیر هایاسید بود و نسبت 2امگا  اشباع با چند پیوند دوگانههای چرب غیراسید

از نژاد  تربیش (>75/7P) داریطور معنیهب ینیز در نژاد سنجابچرب اشباع  هایپیوند دوگانه به اسید
ت چربی در بافنولنیك لیو لینولئیك اسید تربیشمقدار می تواند مربوط به که دلیل آن  مهربان بود.

داری بود که ژاد سنجابی متمایل به معنیدر ن نیز آراشیدونیك اسید باشد.زیرجلدی در نژاد سنجابی 

لینولئیك در جهت تولید اسید آراشیدونیك در اسید احتماال متابولیسم د.ثر باشؤتواند در این نسبت ممی
ژاد شده در بافت چربی زیر جلدی این ن لینولئیكابی باعث افزایش اسیداد سنجژچربی زیر جلدی ن

در  (2777) توسط فیشر و همکاران 2امگا اشباع های چرب غیرسیدچنین تفاوت نژادی در ا این است.
اشباع چرب غیر هاینشان دادند مقدار اسید پژوهشگراننیز مشاهده شده است. این  جیهای خارنژاد

علت باالتر تواند بهبود. دلیل آن می 2كلاز نژاد سافو تربیش 5یسوآهای بره ماهیچه در بافت 2امگا 
ن مطالعه در ای باشد.یم های سوآبرهنسبت فسفولیپید به لیپید در ماهیچه  باال بودن بودن کل چربی و

واقع یکسان بودن این  در د.شبین دو نژاد مشاهده ن 3امگا  اشباعهای چرب غیراسید تفاوتی در

 اشباعهای چرب غیریك در تولید اسیددهنده متابولیسم مشابه لینولندر دو نژاد نشان ی چربهااسید
 باشد.می 3امگا 

                                                                    
1- Mono unsaturated fatty acids 

2- Oleic acid (C18:1n-9) 

3- Arachidonic acid (C20:4n-6)  

4- Gamma-Linolenic acid (C18:3n-6) 

5- Soay 

6- Suffolk 
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 های نژاد سنجابي و نژاد مهربان.شده( چربي زير جلدی برهاز کل اسید چرب شناخته  ترکیب اسید چرب )درصد -2جدول 
های چرباسید مهرباننژاد   سنجابینژاد    سطح احتمال 

C10:0 47/7±72/7  25/7 ± 17/7  532/7  

C12:0 24/7 ± 73/7  11/7 ± 73/7  131/7  

C14:0 5/10±7/32a 4/12±7/30b 733/7  

C14:1 53/7 ± 74/7  33/7 ± 12/7  113/7  

C15:0 33/1 ± 17/7  25/1 ± 31/7  135/7  

C16:0 21/13±7/13a 22/21±7/51b 731/7  

C16:1 22/3 ± 23/7  14/3 ± 22/7  752/7  

C17:0 43/7 ± 57/7  43/7 ± 13/7  010/7  

C17:1 30/3 ± 27/7  22/4 ± 75/7  331/7  

C18:0 32/1 ± 40/7  22/3 ± 07/7  031/7  

C18:1n-9 51/30 ± 54/1  17/30 ± 12/7  305/7  

C18:1t-11 47/3 ± 33/7  11/4 ± 24/7  305/7  

C18:2n-6 3/72±7/13b 4/52±7/33a 712/7  

C18:3n-6 51/7 ± 75/7  37/7 ± 73/7  101/7  

c-9 t-11CLA 03/7 ± 72/7  51/1 ± 11/7  752/7  

c-12 t-10CLA 21/7 ± 72/7  22/7 ± 74/7  325/7  

C18:3n-3 7/35±7/72b 7/53±7/75a 773/7  

C20:4n-6 21/7 ± 71/7  10/7 ± 72/7  721/7  

C20:5n-3 21/7 ± 71/7  32/7 ± 17/7  533/7  

C22:5n-3 20/7 ± 70/7  22/7 ± 71/7  321/7  

C22:6n-3 23/7 ± 17/7  23/7 ± 71/7  054/7  

های چرب اشباعکل اسید  42/54 ± 70/1  22/42 ± 12/7  721/7  

های چرب غیراشباعکل اسید  15/45 ± 70/1  34/05 ± 12/7  721/7  

های چرب غیراشباع با یك پیوند دوگانهکل اسید  17/43 ± 11/1  20/75 ± 22/7  531/7  

3ا امگهای غیراشباع با چند پیوند دوگانه دسته کل اسید  27/1 ± 27/7  45/1 ± 27/7  443/7  

2ا امگهای غیراشباع با چند پیوند دوگانه دسته کل اسید  3/12±1/11b 4/23±7/47a 711/7  

7/37b 2/14±7/52a 712/7±4/35 های غیراشباع با چند پیوند دوگانهکل اسید  

47/3 های چرب ترانساسید کل ± 33/7  11/4 ± 24/7  304/7  

77/1 (CLA) کل لینولئیك اسید مزدوج ± 71/7  30/1 ± 13/7  110/7  

31/2 3به امگا 2نسبت امگا  ± 40/7  01/3 ± 31/7  311/7  

21/1 های چرب غیراشباع به کل اسید های چرب اشباعنسبت کل اسید ± 57/7  53/1 ± 74/7  707/7  

دوگانه به کل های چرب غیراشباع با چند پیوند نسبت کل اسید
 های چرب اشباعاسید

7 /17±7/71b 7/14±7/17a 770/7  

34/7 آ اشباع زدا - شاخص استئاروئیل کوانزیم * ± 57/7  31/7 ± 74/7  442/7  
 .باشدمی درصد 5دار در سطح احتمال حروف متفاوت در هر ردیف بیانگر تفاوت معنی

* C14:1+ C16:1+ C18:1n-9+ c-9 t-11CLA / C14:0+ C16:0+ C18:0+ C18:1t-11 
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 های نژاد سنجابي و نژاد مهربان.ترکیب اسید چرب )درصد از کل اسید چرب شناخته شده( چربي دنبه بره -3جدول 
 سطح احتمال سنجابینژاد  مهرباننژاد  اسیدهای چرب

C10:0  41/7 ± 73/7  42/7 ± 74/7  310/7  

C12:0  22/7 ± 73/7  27/7 ± 71/7  401/7  

C14:0  31/4 ± 41/7  21/4 ± 51/7  340/7  

C14:1  7/02±7/15b 1/12±7/74a 744/7  

C15:0  7/10±7/14b 1/51±7/14a 774/7  

C16:0  75/22 ± 53/7  07/52 ± 05/7  543/7  

C16:1 74/3 ± 42/7  24/4 ± 44/7  70/7  

C17:0  7/31±7/73b 7/07±7/32a 71/7  

C17:1  3/33±7/30b 5/33±7/32a 770/7  

C18:0  71/11 ± 02/1  11/0 ± 72/1  372/7  

C18:1n-9 71/47 ± 31/7  12/33 ± 24/1  272/7  

C18:1t-11  33/3 ± 47/7  14/3 ± 33/7  575/7  

C18:2n-6  53/7 ± 70/7  53/4 ± 23/7  311/7  

C18:3n-6 53/7 ± 70/7  53/7 ± 72/7  453/7  

c-9 t-11CLA  11/1 ± 22/7  75/1 ± 14/7  243/7  

c-12 t-10CLA  10/7 ± 71/7  51/7 ± 71/7  012/7  

C18:3n-3  35/7 ± 74/7  35/7 ± 57/7  725/7  

C20:4n-6  21/7 ± 73/7  11/7 ± 71/7  400/7  

C20:5n-3  24/7 ± 73/7  23/7 ± 71/7  013/7  

C22:5n-3  14/7 ± 74/7  52/7 ± 11/7  203/7  

C22:6n-3  13/7 ± 72/7  12/7 ± 72/7  103/7  

های چرب اشباع کل اسید  23/43 ± 33/1  31/33 ± 24/1  132/7  

های چرب غیراشباعکل اسید  31/25 ± 33/1  72/72 ± 24/1  132/7  

های چرب غیراشباع با یك پیوند دوگانهکل اسید  27/75 ± 34/1  50/35 ± 10/1  111/7  

3امگا های غیراشباع با چند پیوند دوگانه دسته کل اسید  74/1 ± 51/7  52/1 ± 12/7  311/7  

2امگا های غیراشباع با چند پیوند دوگانه دسته کل اسید  14/4 ± 44/7  25/1 ± 23/7  454/7  

ای غیراشباع با چند پیوند دوگانههکل اسید  11/5 ± 75/7  00/5 ± 32/7  533/7  

های چرب ترانساسید کل  41/3 ± 31/7  14/3 ± 33/7  575/7  

53/1 (CLA) کل لینولئیك اسید مزدوج ± 24/7  24/1 ± 14/7  372/7  

13/4    3 به امگا 2نسبت امگا  ± 43/7  50/3 ± 53/7  43/7  

باعهای چرب اشهای چرب غیراشباع به کل اسیدنسبت کل اسید  31/1 ± 17/7  15/1 ± 71/7  141/7  

ه کل های چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه بنسبت کل اسید
های چرب اشباعاسید  

12/7 ± 71/7  51/7 ± 71/7  140/7  

 .باشدمیدرصد  5دار در سطح احتمال حروف متفاوت در هر ردیف بیانگر تفاوت معنی
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 1ترتیب به و بهجلدی دو نژاد سنجابی و مهربان مشا زیردر چربی  مزدوج لینولئیكاسیدمقدار کل 

واکسنیك  ترانس ،مزدوجلینولئیك اسیددر مقدار کل  داریهر چند تفاوت معنی درصد بود. 30/1و 

 11 -، ترانس3 -سیس مشاهده نشد با اینحال مقدارلینولئیك اسید 17 -، ترانس12 -و سیس اسید

که با توجه به این .(>75/7P) از نژاد مهربان بود تربیشد دو برابر در نژاد سنجابی حدو لینولئیكاسید

ژاد یکسان بوده )ترانس واکسنیك اسید( در دو نزدا اشباع -آنزیم استئاروئیل کوانزیم آسوبسترای 

در زدا اشباع -آنزیم استئاروئیل کوانزیم آ تربیش تواند مربوط به فعالیتعلت این اختالف می است.

و  (2770) اسچن و همکاران توسط حتی تفاوت فاحشی سنجابی باشد. نژادجلدی  ربی زیربافت چ

انس تردر مقدار  گر تفاوتبیانکه  ه استگزارش شدهای گاو در نژاد (2773) دنس و همکاران

 جلدی چربی زیر لینولئیكاسید 11 -، ترانس3 -مزدوج وسیس لینولئیكاسید کل ،واکسنیك اسید

 .باشدمی

درصد اسید چرب اشباع و غیراشباع تشکیل  51و  42ترتیب از ج این مطالعه نشان داد دنبه بهنتای

 کربنه اشباع 10درصد( و  10/7در برابر  51/1) کربنه اشباع 15اسیدهای چرب درصد  شده است.

ی نژاد اههتر از دنبه برداری بیشطور معنیههای نژاد سنجابی بدرصد( دنبه بره 31/7در برابر  07/7)

 43/25تا  47/33ای روی چند نژاد ایرانی، اسید چرب اشباع دنبه از در مقایسه (.>75/7P) مهربان بود

پناه و کاشان، درصد گزارش شده است )علی 00/27تا  10/32از  اسید چرب غیراشباع درصددرصد و 

و  723/7را بین  اشباع به اشباعچرب غیرنسبت اسید 2771( همچنین نورنبرگ و همکاران، 2711

های بین دو نژاد در مقدار اسید اشباعهای چرب غیردر اسید تفاوت عمدهتنها  .گزارش نمودند 135/7

بود که  نهاگکربنه با یك باند دو 10وگانه و کربنه با یك باند د 12، هکربنه با یك باند دوگان 14 چرب

 االتر از نژاد مهربان بود.( ب>75/7P) داریطور معنیهنژاد سنجابی ب در چربی دنبه

 

 گیري كلينتیجه

اسید چرب ضروری در بافت ی تربیشر نشان داد نژاد سنجابی دارای مقدا حاضر هعنتایج مطال

 در لینولئیكاسید 11 -، ترانس3 -سیس یا رومنیك اسید درصدچنین مباشد. هجلدی می چربی زیر

در تولید سنجابی دهنده پتانسیل نژاد بان بود که نشانهراز نژاد م تربیشسنجابی  دنژا چربی زیر جلدی

 .باشددر بافت چربی می مزدوج لینولئیك اسیدمقادیر باالتر 
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های دلیل حمایتگروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بهاز همکاری بدین وسیله 
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Abstract 1 
This experiment was conducted to study the fatty acid profile of subcutaneous 

adipose and fat-tail of two fat-tailed lamb breeds, Sanjabi and Mehraban. All lambs 

were born from oestrus-synchronized ewes lambs were raised and finished under 

identical feeding conditions. Twelve 3-month age male lambs (6/each breed) were 
used. The mean initial body weights were 23.33±0.48 in Sanjabi and 26.10± 2.14 

kg in Mehraban. The animals were housed individually. All animals were weighed 

and slaughtered at the end of a 90 days fattening period. After slaughter 
subcutaneous adipose samples were rapidly dissected, between the 8th and 9th rib 

from the right side of the carcass. Samples from fat-tails were also taken at the 

same time. The samples were stored at -20 °C for fatty acid analysis. Total n-

6polyunsaturated fatty acid content of subcutaneous adipose (P<0.05) and 
conjugated linoleic acid (cis-9 trans-11) (P=0.05) were higher in Sanjabi compared 

to Mehraban lambs. Linoleic and α-linolenic acid of subcutaneous adipose were 

also significantly (P<0.05) higher in the Sanjabi lambs. There were no significant 
differences in unsaturated fatty acids to saturated fatty acids ratio and n-6 to n-3 

ratio (n-6:n-3) (P>0.05) between two breeds. The level of C17:1, C14:1 and C17:0, 

C15:0 of fat tail were significantly higher in Sanjabi compared to those in 

Mehraban breed. The current study showed that adipose tissue from Sanjabi lambs 
had higher proportion of total poly unsaturated fatty acids and conjugated linoleic 

acid while, fatty acid profile of fat tail was similar in two breed.  

 
Keyword: Sanjabi breed, Mehraban breed, Fatty acid profile, subcutaneous adipose 

tissue. 
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