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 چکیده

 یشدر آزما. تگرف انجام گوشت کیفی های راسنجهبر ف pH ی کنندهیمتنظ های یاثر افزودن یهدف بررس با حاضر پژوهش    
 استفادهتکرار  8و  یمارت ۳ با یتصادف کامالً طرحقالب  در kg ۱1/۳ ± 9/۲۳وزن با ماهه 2 ± ۱ یبره نر عرب رأس ۲2از  حاضر
 مگاسفرا باکتری+  شاهد یرهج -۳ سدیم کربنات یب بافر+  شاهد جیره -۲ شاهد ی یرهج -۱شامل  یشیآزما یمارهایشد. ت

 وزن میانگین به که تیمار هر از بره 1 یشآزما یانپا در. بودند مخمر(-باکتری) سرویسیه یسساکرومایس مخمر و السدنی
 و ۱۲ های دنده ینب راستهاز  یا و وزن شد. نمونه جداسازیالشه  یاجزا سپس ،و ذبح شدند یکش وزن انتخاب، بودند تر نزدیک

 یدهایاس مجموع ینولنیک،ل یداس غلظتشد.  تهیهشت گو سنجیرنگ های فراسنجه الشه،چرب  یدهایاس یالگو تعیین جهت ۱۳
 یمارنسبت به ت pH یها  کننده یمتنظ یحاو یمارهایت در ω6/ω3 نسبت و( DHAدکوزاهگزاانوئیک ) اسید یک،استئار یداس ،ω3چرب 

شاهد و  یماراز ت تریشب یصورت عددمخمر به–یباکتر یماردر ت( EPA)ایکوزاپنتاانوئیک  اسید غلظت .(>۵1/۵pبود ) یشترشاهد ب
 pH ی کننده یمتنظ یحاو یمارهایشاهد از ت یمارت در PUFA/SFAنسبت  و لینولئیک اسید غلظتبود.  یمسد کربنات یب بافر تیمار

مخمر –یباکتر ی کنندهیافتدر تیمار درالشه گرم و بازده الشه  وزن ،(*H) یوه یهزاو گوشت، ینپروتئ درصد .(>۵1/۵p)بود  یشترب
 شاهد و بافر ی کنندهدریافت تیمار در (*C) رنگ اشباعیت و (*a) گوشت قرمزی شاخص. (>۵1/۵p)بود  یشترب یمارهات یرااز س

 برخیدر جهت بهبود  یروش تواند میمخمر -باکتری تیمار ویژه به pH ی کننده یمتنظ های یافزودن بنابراین، .(>۵1/۵p) بود بیشتر
و  pH یمتنظ یکه برا هایی یافزودن داد حاضر نشان  یشآزما نتایجباشد.  انسان تغذیه برای گوشت مفید یها از فراسنجه

 کیفیت و شیمیایی ترکیب بر تنها  نه شوند، می استفادهپرکنسانتره  های یرهها با ج بره یهتغذ ینح درشکمبه  یرتخم یدستکار
 .بخشیدبهبود دامی محصوالت  ی کننده مت دام و مصرفنفع سال ها را به هشاخص ینا توان میندارند، بلکه  یمنف تأثیر گوشت

 
 مگاسفراالسدنیکیفیت گوشت، ، سرویسیه ساکرومایسیسسدیم،  کربنات ، بیالشهچرب  های یداس: یدیکل های واژه

 
 مقدمه

 یها دامدر  ویژه هب ییبهبود بازده غذا یها جمله راه از    
از مواد  یشترباستفاده  ی،کردن پرواربند یو اقتصاد یپروار

  یمهم در صورت ینا .باشد یها م دام ی یرهمتراکم در ج
مواد  یاداز مصرف ز یاست که عوارض سوء ناش یرپذ امکان

 کردن ضافها با یپروار یها دام ی یرهمتراکم در ج
در  یرتخم یطشراتا رسد ببه حداقل  مناسب های افزودنی

شده انجام های  بررسی(. 31) یابدشکمبه و بازده خوراک بهبود 
 های فراسنجه شکمبه، های باکتری بین باالیی همبستگی

ه ب دهند، می نشان را گوشتچرب  یدهایاس یلشکمبه و پروف
 و شکمبه باکتریایی ترکیب و تنوع بر جیره انرژی سطح عالوه

واقع  در .(00) است مؤثر گوشت چرب اسیدهای ترکیب
 سرعت افزایش بر عالوه باال، ی کنسانتره دارای های جیره
 بیوهیدروژناسیونو کنترل  شکمبه pHکاهش  با عبور،

شده  ذخیره غیراشباع چرب اسیدهای مقدار توانند می شکمبه،
 گزارش متعددی مطالعات (.33دهند ) افزایش را گوشتدر 

 پیوند چند با اشباع غیر چرب اسیدهای محتوی که اند  کرده
 مدیریت با وانت می را کنندگان نشخوار( PUFA) دوگانه
 بلند چرب اسیدهای میان این در .(03) کرد اصالح تغذیه
اسید  (EPA)ایکوزاپنتاانوئیک اسید ) ω3 زنجیر

 وسیعی بیولوژیکی اثرات دارای( (DHA) دکوزاهگزاانوئیک
 نقش با وجود ؛باشند می مفید انسان سالمت برای و بوده

در سالمت انسان و خواص ضد  دار شاخه چرب اسیدهای
 نشخوارکنندگانگوشت  هک اینها و  سرطان و ضد التهاب آن

 ییغذا یمدر رژ دار اسیدهای چرب شاخه اصلیمنبع  یک
بر  ییغذا یمرژ تأثیردر مورد  یقاتسفانه تحقأمت ،انسان است

 .(03) ها در گوشت محدود است غلظت آن
توسط  پرکنسانتره ی یرهج در باکتری مستقیم مصرف با    

 آسپرژیلوس قارچ اختیاری تغذیه با یا (11) یوشتگ های گوساله
 در باکتری مستقیم خوراندن با نیز و (0) یقاییآفر یبزها به

وزن الشه  بهبود (10) ها تلیسه به پرکنسانتره های جیره
 بهبود جهت کهشده  بر این اساس توصیه .است شده گزارش

 (DFM) 1میکروبی مستقیم تغذیه روش از غذایی محصوالت
در  سرویسیه ساکرومایسیس مخمر تغذیه (.11شود ) ادهاستف

 رشد یشکمبه برا محیط بهبود با کنندگان نشخوار
 باعثو  هداد بهبود نیز رارشد  های فراسنجه ها، میکروارگانیسم

 از که هایی پژوهش بیشتر در ؛شوند می  یداتتول یفیتک ارتقاء
 بر تمرکز است، شده استفاده میکروبی های افزودنی

 و (12است ) شده معطوف شکمبه تخمیری های اسنجهفر
 اگرچه ؛است نشده بررسی گوشت کیفیت با آن ارتباط

1- Direct fed microbes (DFM) 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 تولیدات یفیتمخمر بر ک تأثیر ی درباره یادیمطالعات ز
 در بیشتر موضوع این اما است شده انجام کنندگان نشخوار
 ثیرأت مخمر گزارشات این طبق و است بوده شیری گاوهای
و نشان  (20) دارند شیر پروتئین و چربی درصد بر خاصی

بر  تواند یم سرویسیه ساکرومایسیساند که مخمر  داده
گذاشته و  یرثأکنندگان ت در نشخوار ینو پروتئ یچرب یسممتابول

 پیشنهاد .(10) داشته باشد تولیدات یفیترا بر ک تأثیر یشترینب
 مصرف تواند یم یسیهسرو یسیسساکروماشده است که مخمر 

 و توسعه را یمگاسفرا السدن یباکتر یژهو  دگان الکتات بهکنن
 قابل تئوری یک (.14،0) دهد افزایش را الکتات از استفاده

 یک در السدنی مگاسفرا باکتری که است این نیز قبول
 به گلوکز بیشتر جریان باعث باال ی کنسانتره با ی جیره

بر  تواند یو م شود یم یاسکلت یها در بافت ها سلول
 (.1باشد ) گذار یرثأگوشت ت خصوصیات

چرب فرار را در  یدهاینسبت اس تواند یم یمکربنات سد  بی    
 جمعیت در افزایش یا تنوع ییرتغ ی یلهوس هشکمبه ب

 خوراک در شکمبه،  یهنرخ تجز یا پروتوزوآ ها، باکتری
 چرب اسیدهای الگوی بر تغییرات این که دهد قرار ثیرأتتحت

 .(11) است رثؤم نیز گوشت
 تصمیمگذار بر تأثیر یاساس عوامل از یکی گوشت رنگ    

 گوشت رنگ(. 31) استگوشت  یدخر یکنندگان برا  مصرف
عنوان مثال به دارد، قرار جیره تأثیر تحت کنندگان نشخوار

 تر، تیره گوشت علوفه، از باالترشده با درصد  یهتغذ یها دام
 ی کنندهمصرف های دام به نسبت زردتری چربی و قرمزتر

 بیشتر غلظتکه علت آن  دارند کنسانتره ی پایه بر جیره
 باشد می علوفهموجود در  های یداناکسیو آنت یدهاکاروتنوئ

(21.) pH دربافت آن  صفات و گوشت رنگ با نیز شکمبه 
 مواد و سدیم کربنات یکار بردن ببه ین. بنابرااستارتباط 

و  یدوزباعث کاهش اس ،شکمبه pHثر بر ؤم بیولوژیکی
 تخمیر یک یجادو با ا شود یمرتبط با آن م های یماریب

  .(23) گوشت خواهد داشت یفیتبر ک یاثرات مطلوب تر آهسته
 های یکروارگانیسمم شناساییدنبال هکل، پژوهشگران ب در    

 که هستند هایی افزودنی یافتن و بیوهیدروژناسیونمسئول 
ها  آن فعالیت تخمیر، بازده وشکمبه  دام، سالمت حفظ ضمن

 کیفیت بیوهیدروژناسیون، کنترل با که دهند تغییر نحوی بهرا 
 بهبود تولیداتنظر سالمت  ازکنندگان را  نشخوار تولیدات
پرکنسانتره باعث  های یرهاز ج استفاده ی،طرف از .(32) بخشند

 یدهایاس یشترعبور ب یجهو در نت یوهیدروژناسیونکاهش ب
 شود می روده در آنها جذب افزایش وشکمبه  از اعیراشبچرب غ

استفاده از  یاکه آ آید یم یشسوال پ ینا لذا، .(21)
 یندر ا pH ییراتتغ یلو تعد تنظیمکه باعث  هایی یافزودن

  میکروبی یها گونه یرا برا یطو شرا شوند یم ها یرهج

بر  یاثر منف ،(30) کنند می مساعد( ها یککننده )سلولولتاشباع
 یفیتدنبال آن کبه واز روده  یچرب جذب یدهایاس یفیتک

 یاربس مطالعات عالوه،هب خیر؟ یاداشت  خواهدگوشت آنها 
 صفات بر مخمرو  یباکتر مستقیم یهتغذ ثیرأت ینهزم در یکم

 بنابراین، .(20) گوشت انجام شده است یفیتک والشه 
  ندهکنیمتنظ های افزودنی ثیرأت یبا هدف بررس حاضرپژوهش 

pH  ترکیب و یمسد کربنات بی شیمیایی بافر: شاملشکمبه 
( و مخمر السدنیمگاسفرا ) یکالکت یدکننده اس مصرف یباکتر

 یک عنوانبهمخمر( -ی)باکتر سروویسیه ساکرومایسیس
گوشت  یفیک یها از فراسنجه یبرخ بر بیولوژیک کننده تنظیم

 .شدم انجا باال کنسانتره با جیرهدر  یپروار یها بره
 

  ها روش و مواد
در  1213تا  1211های  سالفاصله زمانی این پژوهش در     

از  نجام شد.ا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
 ی یهبا وزن اول ماه 0 ± 1سن  یانگینم با یبره نر عرب 30
 11 یشدوره آزما طول .شد استفاده کیلوگرم 1/32 ± 10/2

 های یرهبه ج دهی عادت ی روز دوره 10هفته( شامل  11روز )
از  قبل. بود آزمایش اصلیهفته( دوره  1) روز 02 و یشیآزما

  خارجی های انگل یها برا بره ی همهآغاز پژوهش 
 اسپری؛ روشبه آب لیتر 1 در درصد 14 آزانتول لیتر میلی 1)

ابندازول با  تریکل) داخلی های انگل ،(آلمان بایر شرکت
هر گوسفند؛ شرکت دارو پخش  یبرا یترلیلیم 13 یزل،لوام

هر  یبرا یترل یلیم 2) نتروتوکسمیآ با مقابله برای( و یرانا
( یرانا -یراز یسازواکسن و سرم یقاتیتحق ی سسهؤبره، م

صورت هو ب شدند ینگهدارجداگانه  ها بره. شدند واکسینه
شاهد )فاقد  یرهج -1 شامل تیمار سه از یکی به یتصادف
درصد  1) یمسد کربنات ی+ بافر بشاهد جیره -3( یافزودن
 جیره -2( ییدر دو وعده غذا سرک صورتبه روزانه جیره
 ساکرومایسیس مخمر و السدنی مگاسفرا باکتری+ شاهد

 مقدار به یمگاسفرا السدن باکتری. یافتند اختصاص سرویسیه
ه همرا به( cfu/ml 143  ×0/0 حاوی) دام هر ازاءبه لیتر میلی 2
 صورتهب صبح روز هر سرویسیه ساکرومایسیس مخمر گرم 3

 .(1) شد خورانده  ها دامبه  میکروب از مستقیم استفاده
 احتیاجات جدول( طبق 1)جدول  آزمایشی های جیره

 صورت کامالًو به شدند تنظیم (21) کوچک نشخوارکنندگان
کنسانتره در  صددر 14 و علوفه درصد 24 نسبت به 1مخلوط

آزاد  یهمراه دسترسحد اشتها به در( 10 و 3)ساعت  بتنو دو
 ها  وزن بره ییرات. تغگرفت قرارها  بره یاردر اخت آببه 

 نهایی، وزن محاسبه برای و شدند ثبت هفته سه هرصورت به
 .شدند استفاده

 
 
 
 
 
 
 

1- Total mixed ration (TMR) 

 
 باغبان فرشاد و چاجی مرتضی خراسانی، امید
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 25............................................. ............................................... یپروار یها گوشت بره یفیک یها از فراسنجه یشکمبه بر برخ pH  کنندهیمتنظ های یافزودن اثر

  ها شده به بره یهتغذ یشیآزما پایه  یرهج یمیاییش یبو ترک یخوراک یاجزا -1 جدول
Table 1. Feed ingredients and chemical composition of the experimental basal diet fed to lambs 

 (ماده خشک درصدمقدار ) اقالم ماده خوراکی
 1/34 یونجه

 1/1 کاه گندم
 24 دانه جو

 31 دانه ذرت
 204/13 ی سویا کنجاله

 0/0 سبوس گندم
 0/4 کربنات کلسیم

 304/4 نمک
 0/4 1مواد معدنی -مکمل ویتامین

  ترکیبات شیمیایی
 1/31 ماده خشک

 3/10 ماده آلی
 11/0 خاکستر

 1/10 پروتئین خام
 1/3 عصاره اتری

 00/3 (3مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک) انرژی قابل متابولیسیم
 31 2الیاف نامحلول در شوینده خنثی

 0/10 0الیاف نامحلول در شوینده اسیدی
 42/01 0های غیر الیافی کربوهیدارت

گرم کلسیم، E ،134گرم ویتامین میلیD3 ،144هزار واحد بین المللی ویتامینA ،144هزار واحد بین المللی ویتامین 044حاوی  مواد معدنی –هر کیلوگرم مکمل ویتامین 1
گرم مس،  میلی244گرم منگنز،  هزار میلی11گرم آهن،  هزار میلی2گرم روی،  ار میلیهز2گرم منیزیم،  هزار میلی11گرم سدیم،  هزار میلی04گرم، فسفر،  هزار میلی04

 گرم آنتی اکسیدانت. میلی 044گرم ید،  میلی144گرم سلنیوم،  میلی1گرم کروم،  میلی144
 جیرهدهنده یلتشکاجزاء شده از محاسبه 3
 

 از حاضراستفاده در پژوهش  مورد یمسد کربنات بی بافر    
مخمر  و( یرانا-سپاهان )اصفهان یمیاک شرکت

 یرخم شرکت از( cfu/g 141  ×1) سرویسیه ساکارومایسیس
 مگاسفرا های یشد. باکتر تهیه( یرانا-خوزستان )دزفول یهما

 علومدانشگاه  در یاز بز نجد (cfu/ml 143  ×0/1) السدنی
( ایران-اهواز-ی)مالثان خوزستان یعیو منابع طب یکشاورز
 شیمیایی یبترک تعیین جهت .(30) شد یهتهو  یجداساز
 MEMMERT- UF)ون آاز گوشت در  یا نمونه گوشت،

450- Germany) 30مدت به لسیوسدرجه س 04 یدر دما 
 میزان اختالف طریق ازماده خشک  وشد  یساعت نگهدار

 الکتریکی کوره با خاکستر. شد محاسبه گوشت رطوبت
 مدتهب C004° یدما یران،ا - -FM 8Pگستر آزما)شرکت 

 صنایع)شرکت  سوکسلهروش  با خام چربی ساعت، 2 
 روشبهخام  ینپروتئ( یرانا –  - V40بخشی آزمایشگاهی

  .(3) شدند گیری اندازه( FOSS 2033 - Sweden) کجلدال
 وزن میانگین به که تیمار هر از بره 0 یشآزما یانپا در    

 غذا از رومیتمح ساعت 10 از پس و انتخاب بودند تر نزدیک
 خروج از پس. شدند ذبحو  یکشوزن آب، به دسترسی با و

 خارجی های اندام و شدند جدا ها دام پوست خون، کامل
 یا ها اندام ی همه. شدند وزن و جداسازی( ها پا و سر)پوست، 

 ها، ریه طحال، ها، کلیه کبد،)قلب،  شامل داخلی های بافت
( و دستگاه یداخل یلگن و روده )چرب یه،قلب، کل یچرب

ها وزن شده و با  . الشه برهشدندو وزن  یگوارش جداساز
 شاملسپس طرف راست به شش بخش عمده  شددقت نصف 

 وزنو  تقسیم راسته، ران و دنبه( ینه،)گردن، شانه، قفسه س
 جهت 12 و 13 های دنده ینب راستهاز  یا نمونه. (13،34) شد

 یدر دما و تهیه الشهچرب  یدهایاس یالگو تعیین
 شد.  ینگهدار یزتا زمان آنال یوسسلسدرجه  -34

 (1دیوید و همکاران ) راسته طبق روش یاستخراج چرب    
 چرب اسیدهای الگوی تعیین جهت ها نمونه آنالیز. شد انجام

  گازی کروماتوگرافی دستگاه از استفاده با
(Agilent Technologies GC Model 7890 A CO. 

USA) ستون دستگاه گرفت. انجام HP-88 متر  144طول به
 یو دما سلسیوسدرجه  334 یبا دما FIDساز بود. آشکار
عنوان هب یومکه گاز هل سلسیوسدرجه  314 یقمحل تزر

  .(1) بود یقهدر دق یترل یلیم 1شدت  باحامل 
 با استفاده از دستگاه  گوشت رنگ های فراسنجه    

اساس بر (Konica Minolta, CR-400- Japan) یسنجرنگ
L یها شاخصه

a(، یی)روشنا *
b( و ی)قرمز *

 یچه( ماهی)زرد *
ساعت از  30گذشت  از پس( 12-13 ی دنده ینراسته )ب

 قبل. شدهر نمونه انجام  یبرا یریگ بار اندازه 2کشتار دام با 
 یک از استفاده با دستگاه کالیبراسیون ،سنجیرنگ انجام از

  گروه العملردستو حسب که کالیبراسیون سفید ی صفحه
شده بود  یفآن تعر بر b و a, L رنگ های شاخص یلالملبین

 هیو زاویه و (Chroma) اشباعیت شاخصانجام گرفت و 
(Hue) فرمولاز  یبترتبه  (a

*2
 + b

*2
)

Arctag (b و1/2
*
 / 

a
*
  .(13،22) شدمحاسبه  57.29*(

 یمارت 2با  یتصادف طرح کامالً یک قالبدر  حاضر آزمایش    
 ی نسخه) SAS یافزار آمارها با نرم تکرار انجام شد. داده 3و 
قرار  یآمار یلو تحل یهمورد تجز GLM خطی رویه با( 0/1

توسط  دار، یتالف معنخا یبرا ها یانگینم یسهگرفتند. مقا
درصد انجام  0 خطایدانکن در سطح  یا آزمون چند دامنه

 :شد
Yij = μ+Ti+ Ɛij  

جامعه،  یانگینم μمقدار مشاهده شده،  Yij مدل، ینا در که
Ti یماراثر ت i  ،امƐij است. آزمون خطای اثر 
 

 
 باغبان فرشاد و چاجی مرتضی خراسانی، امید

 [
 D

O
I:

 1
0.

52
54

7/
ra

p.
12

.3
2.

50
 ]

 
 [

 D
O

R
: 2

0.
10

01
.1

.2
25

18
62

2.
14

00
.1

2.
32

.5
.8

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 11

http://dx.doi.org/10.52547/rap.12.32.50
https://dorl.net/dor/20.1001.1.22518622.1400.12.32.5.8
https://rap.sanru.ac.ir/article-1-1121-fa.html
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 بحث و نتایج
 در آزمایش مورد های بره راسته چرب اسیدهای ترکیب    

 عچرب اشبا یدهایاس غلظت. است شده داده نشان 3 جدول
 (C18:0) استئاریکاسید  و (C13:0) سایلیک ید یتر یداس
مخمر –یباکتر یحاو یمارهایت درراسته  ی لهعض های مونهن

 غلظت(. > 40/4p) بودشاهد  از یشترب یمکربنات سد یو بافر ب
 ،(C16:1) یتولئیکپالم یداس ،(C18:1n9 cis) اولئیکاسید 
 C18:3n) لینولنیک - اسید ،(C18:2n 6 cis) لینولئیکاسید 

 یاسیدها مجموع ،(C20:3n6) هوموگامالینولین ید اسید و (6
اسیدهای چرب با و  (MUSFA) 1دوگانه پیوند یک با چرب

نسبت  ،(ω6) 0-امگاچرب  یدهایاس چند پیوند دوگانه،
 3اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه به اسیدهای چرب اشباع

(MUFA/SFA)، اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه  نسبت
نسبت اسیدهای  و (PUFA/SFA) به اسیدهای چرب اشباع

 تیمار درراسته  ی عضله (ω6/ω3) 2-به امگا 0-چرب امگا
 برای (.>40/4p) بود بیشتر تیمارها سایر به نسبت شاهد

  یمارت باشاهد  بین تفاوتی پالمیتولئیکید اس غلظت
بافر  یمارنسبت به ت اما نداشت، وجودمخمر –یباکتر

  (.>40/4p)بود  بیشتر داری معنی طور  به یمکربنات سد یب

 
 آزمایشی های یرهشده با ج تغذیه پرواری یها چرب گوشت در بره یدهایاس کیبتر -3 جدول

Table 2. The composition of meat  fatty acids in fattening lambs fed with the experimental diets 
  تیمارهای آزمایشی الگوی اسیدهای چرب                     

 استاندارد افانحر مخمر -باکتری  بافر شاهد  
 میانگین

سطح 
 داری معنی

 14/1 12/1 30/1 331/4 2301/4 ( C10:0)کاپروئیک اسید 
b14/0 00/3 (C11:0)لیک یسانداسید  b a04/12 231/1 4431/4 
 31/1 40/0 10/3 000/4 1121/4 (C12:0)لوریک  اسید
 b11/3 a00/0 a11/0 134/4 4043/4 (C13:0)تریدسیلیک اسید 
 03/2 03/3 01/3 310/4 0301/4 (C14:0)یک مریستاسید 
 30/1 12/2 40/0 031/4 1213/4 (C15:0) پنتادکانوئیک اسید
01/13 11/13 20/13 141/4 (C16:0)پالمیتیک اسید   0032/4 
31/3 31/2 21/2 (C17:0)مارگاریک اسید   201/4  1414/4 
 b31/1  a01/1 a30/1 201/4 4400/4 (C18:0)استئاریک  اسید

24/1 04/3 20/3 310/4 3021/4 (C20:0)آراشیدیک سید ا  

20/4 (C21:0)هنیکوسیلیک اسید  b ab01/4  a34/4 411/4 4212/4 
 13/1 30/3 24/1 303/4 1104/4 (C23:0)تریکوزانوئیک اسید 
 b23/4 a31/4 b01/4 430/4 4330/4 (C24:0)لیگنوسریک اسید 
 23/1 11/4 03/4 304/4 1310/4 (C14:1)مریستولیک اسید 
 a33/2 b11/4 b31/1 000/4 4302/4 (C15:1)پنتادسیلیک اسید 
 a11/2 b03/3 ab4/2 113/4 4210/4 (C16:1)پالمیتولیک اسید 
 10/2 01/1 10/3 034/4 1004/4 (C17:1)هپتادکاانوئیک اسید 
 13/1 04/4 04/4 344/4 1333/4 (C24:1)نرونیک اسید 
 a01/4 ab31/4 b41/4 113/4 4203/4 (C20:2)انوئیک  ایکوزادیاسید 
 a43/33 b3/30 c41/31 243/1 4401/4 (C18:1n9 cis)اولئیک اسید 
 31/1 34/1 11/4 414/4 3010/4 ( C18:1n9 transe)یدیک ئاال اسید
14/1 31/4 10/4 (C18:2n6 transe)ینولالئیدیک ل اسید  220/4 0311/4 
a11/0 b1/2 c00/1 111/4 4443/4 (C18:2n6 cis)لینولئیک اسید   

a11/3 b21/4 b34/4 200/4 4401/4 (C18:3n6)لینولنیک - اسید   

c32/4 b31/4 a13/4 120/4 4440/4 (C18:3n3)لینولنیک  α-اسید   

 c21/4 b02/4 a33/4 410/4 4434/4 (C20:3n3) یکوزاترینوئیکا اسید
 a30/3 b13/4 b01/4 203/4 4411/4 (C20:3n6) هوموگامالینولین ید اسید
 c01/4 b12/4 a11/4 142/4 4421/4 (C20:4n6)آراشیدونیک اسید 
 20/4 01/4 03/1 314/4 1330/4 (EPA=C20:5n3)ایکوزاپنتاانوئیک  اسید
b41/4 a23/4 a00/4 413/4 4434/4 (DHA= C22:6n3)دکوزاهگزاانوئیک اسید   

SFA b40/02 a11/03 a13/04 111/2 4002/4  

MUSFA a10/03 b10/21 b02/24 031/3 4213/4  

PUSFA a13/10 b30/1 b01/3 312/1 4401/4  

ω6 a00/13 b14/0 b00/0 001/1 4211/4 
ω3 b40/1 ab30/3 a30/2 000/4 4221/4 

MUFA/SFA a41/1 ab00/4 b04/4 110/4 4311/4  

PUFA/SFA a22/4 b10/4 b10/4 404/4 4421/4 
ω6/ω3 a31/12 b44/2 b30/1 040/3 4211/4  

ω3/ω6 c410/4 b222/4 a340/4 404/4 4420/4 

 ساکرومایسیس سرویسیه مخمرمگاسفرا السدنی +  باکتریر= مخم –باکتری کربنات سدیم،  بی = بافر، فاقد هر گونه افزودنی  =شاهد
a-d دار  ی وجود تفاوت معنی دهندهحروف غیر مشابه در هر ردیف نشان(40/4>P) شد.با می ها بین میانگین 

  C10:0 + C11:0 + C12:0 + C13:0 + C14:0 + C15 + C16 + C17:0 + C18:0 + C20 + C21 + C23 + C24 = (SFA)ع اسیدهای چرب اشبا
 C14:1 +C15:1 + C16:1 + C17:1 + C24:1 + C18:1n9 cis + C18:1n9 transe = (MUFA) اسیدهای چرب غیر اشباع با یک پیوند دوگانه

 + C20:2 + C18:2n6 transe + C:18:2n6 cis + C18:3n6 + C18:3n3 + C20:3n3 + C20:3n6 + C20:4n6   = (PUFAه )شباع با چند پیوند دوگاناسیدهای چرب غیر ا

C20:5n3 + C22: 6n3 ، 0-امگا (ω6 = ) C18:2n6 transe + C:18:2n6 cis + C:18:3n6 + C20:3n6 + C20:4n6;  ، 2 –امگا (ω3 = )C:18:3n3 + C20:3n3 + 

C20:5n3 + C22:6n3 
 

 ،(C18:3n3) لینولنیک-α اسید چرب اسیدهای غلظت    
 یکوزاترینوئیکا اسید ،(C20:4n 6) یدونیکآراش یداس

(C20:3n3)، DHA، اشباع چرب اسیدهای مجموع (SFA)، 

 در (ω3/ω6) 0-به امگا 2-امگا نسبت (،ω3) 2-امگاخانواده 
 ییاز آنجا (.>40/4p)بود  ارمقد یشترینمخمر ب –باکتری یمارت

 بود مشابه تیماری های گروه تمام یشی درآزما ی یرهکه ج

1- Monounsaturated fatty acids                                                                                                                       2- Saturated fatty acids 
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 25............................................................................................  یپروار یها گوشت بره یفیک یها از فراسنجه یشکمبه بر برخ pH  کنندهیمتنظ های یافزودن اثر

چرب الشه را  یدهایاس غلظتدر  تفاوت ینبنابرا ،(1)جدول 
 خوراک مصرف اما ،نسبت داد ها یرهج اجزایتوان به  یم تر کم

 . است مؤثر
باعث کاهش  یرهج یسطح انرژ افزایش ی،پژوهش در    

 افزایش و  SFAو  DHA, C18:1 trans, C18:0غلظت 
 C18:1n9 cis،(C18:2n6 transe) ینولالیدیکل یداس غلظت

 های یباکتر ینب ییباال یهمبستگ و شد MUSFAو  
چرب  یدهایاس یلشکمبه و پروف یها شکمبه، فراسنجه
 سطح که داشتند بیانپژوهشگران  این شد؛ گوشت نشان داده

 ترکیب و شکمبه های باکتری ترکیب و تنوع بر جیره انرژی
 ینا یجبا نتا مخالف (00)است  مؤثر گوشت چرب اسیدهای

 های افزودنی بردن کار به با حاضر آزمایش درپژوهشگران، 
چرب فوق  اسیدهای غلظت در تغییر ،pH ی کنندهتنظیم

 لینولنیکید اس غلظت که، طوری به(. 3بالعکس بود )جدول 
(C18:3n-3) یها  کنندهیمتنظ یحاو تیمارهای در pH یعنی 
و  10 ترتیب به سدیم، کربنات بی بافر ومخمر  –یباکتر یمارت
. (>40/4p) بود بیشتر شاهد تیمار به نسبتدرصد  0/11

 در و درصد 0/31مخمر  –باکتری یمارت در DHA غلظت
 بود شاهداز  بیشتر درصد 0/31 سدیم کربنات بی بافر یمارت
(40/4p<) .عنوان   هب آلی اسید و یننساز مون استفاده 

 یها بره ی کنسانترهپر های  یرهدر ج pH های  کننده تنظیم
 یدهایاس و DHA, EPA غلظت افزایش باعث نیز ی،پروار

 در رسد یم نظر به (.1) شدبا شاهد  یسهدر مقا ω3چرب 
و   DHAغلظت افزایش یلجمله دال ازحاضر،  یشآزما
 یرثأبافر، ت یامخمر و  -باکتر تیمارهایدر  ω3چرب  یدهایاس

 های یکروارگانیسمم یتو جمع فعالیتبر  ها یافزودن این
 و پروپیوناتمانند  یکگلوکوژن یسازها  یشپ افزایش شکمبه،

 عبورچرب و  اسیدهای بیوهیدروژناسیون کاهش بر آن ثیرأت
باشد  ها در گوشت  آن یشافزا یجهو در نت شکمبه از آنها بیشتر

 یا کنسانتره ی یرهدر ج یمسد کربنات یبردن بکار به با (1،11)
اشباع  یرچرب غ اسیدهای افزایش عامل یز،ن پرواری های بره

 همینبه گوشت را ω3 ی خانواده دوگانه پیوند چند دارای
 (.11اند ) داده نسبت تخمیر در تغییرات

 توسط سرویسیه ساکرومایسیس مخمر یممستق مصرف با    
 چرب یدهایاس ،EPA و DHA رباالت غلظت یبوم یگاوها

ω3 (31) شد گزارش شاهد یمارت به نسبت استئاریک اسید و 
 نتایج با مخالف .دارد مطابقت حاضر آزمایش نتایج با که

 سرویسیه ساکرومایسیس مخمر کاربردنبه با ،حاضر یشآزما
 غلظت در داری یمعن اختالف پرکنسانتره ی یرهج در

C18:3n-3 و EPA مشاهده نر گاوهای هراست عضله گوشت 
 اصلی ساز پیش عنوان به که لینولنیک اسید .(12) نشد

 یفط (3) باشد می DHA, EPA یرنظ ω3 چرب یدهایاس
 انسان سالمتی برای که دارد بیولوژیکی اثرات از ای گسترده

 میزان کاهش بر pH کهآنجایی از .(11) است مفید
 گذارد، می تأثیر شکمبه در چرب اسیدهای بیوهیدروژناسیون

 توانند یم pH افزایش با pH ی کنندهیمتنظ عوامل ینبنابرا
 و غیراشباع چرب اسیدهای بیوهیدروژناسیون کاهش باعث

 افزایش پژوهشگران .(33) شوند گوشت در ها آن افزایش
 به را ای ماهیچه درون یچرب ω3 چرب اسیدهای

 غیر زنجیر بلند چرب اسیدهای این محدود بیوهیدروژناسیون
 در  pHی کننده تنظیم های افزودنیاثر وجود  در اشباع

 چرب اسیدهای افزایش بنابراین .(33) اند داده نسبت شکمبه
ω3 ی کنندهیمتنظ یحاو یمارهایت در pH سزایی به نقش که 
 یشآزما ینمثبت ا یجاز نتا توان یرا م دارند انسان سالمت در

 گوشت طعم و یتکیف نظر از استئاریکید اس ی،دانست. از طرف
 بیشتری غلظت که هایی برش و بوده مهم بسیار شاخص یک

 مسابقات در را امتیاز باالترین داشتند را چرب اسید این از
 استئاریکاسید  عالوه،هب؛ (33) کردند کسب گوشت مزه تست

 تواند میبدن  های بافت در زیرا ندارد خون کلسترول بر ثیریأت
 در آن افزایش بنابراین .(04) شود  تبدیل اولئیکاسید  به

 ی کنندهتنظیم حاوی تیمارهایشده با یهتغذ یها بره گوشت
pH تلقیگوشت  یفیتک برای مثبت امتیاز یک تواند می را 
 .کرد
 یمارهات سایراز  بیشتر شاهد تیمار در لینولئیکاسید  غلظت    
کار بردن حاضر، با به یشآزما یجمخالف با نتا (.>40/4p)بود 

( 12) یسیهسرو یسیسساکرومامخمر  یا( 11) یمسد کربنات یب
در  داری یاختالف معن ی،پروار یها بره ی پر کنسانتره یرهدر ج

. در مشاهده نشد یمارهات ی عضله راسته ینولئیکل یداسغلظت 
اسید  یوهیدروژناسیونب ی دامنه یی،غذا های یرهج یشترب

 های یرهدر ج لحا ینبا ا است،درصد  10تا  14 ینب لینولئیک
؛ که (2) کمتر استبیوهیدروژناسیون مقداری کنسانتره پر

شاید دلیل لذا،  .(02)است  یپولیزشکمبه و ل pHکاهش  حاصل
 چرب لینولئیک در تیمارهای حاوی  کاهش غلظت اسید

بیوهیدروژناسیون  ،در مقایسه با شاهد pHهای   کنندهتنظیم
 زیرا  (13) اشدب تیمارهااین در لینولئیک اسید بیشتر 

 رای فعالیت گروه ب pHاستفاده از آنها باعث بهبود 
کنندگان ی اسیدهای چرب )تجزیه کننده بیوهیدروژناسیون

 .(13) شود الیاف( می
 نسبت شاهد تیمار در گوشت PUFA/SFA (P/S) نسبت    
 یماردر ت ω6/ω3نسبت  (.>40/4p) بود بیشتر تیمارها سایر به
کمتر  یمسد کربنات یمخمر و بافر ب–یکتربا ی کنندهیافتدر

 برای که ای تغذیه شاخص دو .(>40/4p) شاهد بود یماراز ت
 گیرد، می قرار استفاده مورد بیشتر چربی غذایی ارزش ارزیابی
از  پیشگیری یاست که برا ω6/ω3 نسبتو  P/Sنسبت 

 نسبت کنندگان مصرف سالمتو  یعروق –یقلب های یماریب
 ω6/ω3 یبرا 0کمتر از  یا 0 و P/S ایرب 00/4 تا 0/4
در تمام  P/Sنسبت  حاضر آزمایش در (01) شده است یشنهادپ
از  یشترشاهد ب درآن  مقدارو  بود مقدار یناز ا کمتر یمارهات

 یگرپژوهشگران د نتایج با ها، یافته ینبود. ا یمارهات یرسا
ه شد تغذیه گوشتی گاوهای ی جیره در مخمراستفاده از  هنگام

 کربنات بیاستفاده از  ینح یا و( 12)پر کنسانتره  های جیرهبا 
 P/S نسبت. دارد مطابقت (11) یپروار های بره جیرهدر  یمسد

است و  یوانح ای یرهذخ یو چرب یکژنت یرثأتحت ت یشترب
کاهش قابل  بنابراین،. (33) باشد یم یهتغذ یرثأکمتر تحت ت
 یحاو های یرهجحاضر، در  یشدر آزما ω6/ω3توجه نسبت 

 در یشمثبت آزما یجنتا ازبا شاهد،  یسهدر مقا pHکننده یمتنظ
 در. شود یم یانسان، تلق یبرا یدمحصول سالم و مف یدتول

هنگام استفاده از  ω6/ω3 نسبت یزن دیگر مطالعاتاز  یبرخ
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 یدؤمکه  (23،00) است یافته  یشبا کنسانتره باال افزا ی یرهج
 در که، طوری به است؛شاهد  تیمار یحاضر برا یشآزما یجنتا

 کربنات یمخمر و بافر ب –باکتری افزودنی شاهد، با مقایسه
 را ω6/ω3 نسبتدرصد  31/11و  01/14 یبترتبه یمسد

مصرف  با(. 31/12در برابر  4/2، 30/1 یبترت کاهش داد )به
 یبوم گاوهای توسط سرویسیه ساکرومایسیس مخمر یممستق

 پرواری های بره توسط سدیم کربنات یبمصرف بافر  یا (31)
شاهد  تیماربا  یسهمقا در گوشت ω6/ω3 نسبت نیز (0)

 هب حاضر آزمایش در نسبت این کاهش علت. یافت کاهش
اسید لینولنیک، اسید مانند  ω3چرب  اسیدهای یشافزا

 یحاو یمارهایت ایکوزاپنتاانوئیک دراسید دیکوزاهگزاانوئیک و 
 (.3)جدول  شود می وطمرب pH ی کننده یمتنظ
 ترکیب ارتباط مورد در محدودی اطالعات کل، در    

 پرواری های دام شکمبه میکروبیوم و گوشت چرب اسیدهای
و تنها محدود به چند مطالعه درباره  (00) دارد وجود مختلف

 یدهایاس یببر ترک سرویسیه ساکرومایسیسمخمر  یرثأت
گذشته در  یها سال یط در ،عالوهه. بشود یچرب گوشت م

 میکروبی های افزودنی از آن در که هایی پژوهش بیشتر
 یها فراسنجه به تنها مطالعات تمرکز است، شده استفاده

و ارتباط آن با  (12) است شده معطوفشکمبه  یریتخم
 مقایسهدر مورد  ین،نشده است. بنابرا یگوشت بررس یفیتک

 سایر اب گوشت، کیفیت بر حاضر آزمایش تیمارهای اثرات
 کلی طورهبوجود،  ینا با. دارد وجود محدودیت ها پژوهش

 در راسته گوشتچرب  یدهایاس یبدر ترک شده یجادا ییراتتغ
  دامنه و حد بر تیمارها اثر به توان میرا  حاضر آزمایش

 

 نسبت شکمبه در غیراشباع چرب اسیدهای بیوهیدروژناسیون
 یا گلوکز سنتزبر  یرثأت یجادا ییرات،تغ ینا یجهداد؛ که نت

شکل  ینا به. (1) باشد می چربی های بافت یا کبد در استات
 باال ی کنسانتره با ی جیره یک در یمگاسفرا السدن باکتریکه 

علت بهبود رشد  به یوناتغلظت و جذب پروپ افزایش با
 یشترب یدگلوکونئوژنز و تول روند بر ثیرأت و شکمبه یالهایپاپ

 گلوکز جذب بهبودجهت  ینانسول ترشح یکتحر باعث ،گلوگز
کل،  در .(1) شود می عضالنی داخل چربی افزایش و سلولی

 یکاهش محتوا ،چرب گوشت یدهایاس یلدر پروف تغییراگر 
 یدچرب مف یدهایاس یمحتوا یشو افزا اشباعچرب  یدهایاس

نشده چرب اشباع یدهایکونژوگه و اس ینولئیکل یداسمانند 
ω3 (20 )حاضر نشان  یشآزما یجود، نتادر نظر گرفته ش

 یرتخم یو دستکار pH یمتنظ یکه برا هایی یافزودن دهد یم
نفع  بهها را  شاخصه یناند ا شکمبه استفاده شدند، توانسته

 بهبودکننده محصوالت آنها مصرف انسانو  دامسالمت 
 . بدهند

 یها بره ی گوشت راسته سنجیرنگ و شیمیایی ترکیب    
 درصدنشان داده شده است.  2جدول در  یشمورد آزما

 یرمخمر از سا –باکتری تیمار گوشت نمونهموجود در  پروتئین
 یمیاییش یباتترک سایر برای (.>40/4p) بود یشترب یمارهات

 شاخص .نداشت وجود داری یاختالف معن یمارهات ینگوشت ب
a) گوشت قرمزی

c) رنگ اشباعیت و (*
شاهد  یمارهای( در ت*

 یهزاوشاخص  .(>40/4p) بود بیشتر یمسد ناتکرب بی بافرو 
بود  یمارهات یراز سا یشترمخمر ب –یباکتر یماردر ت (H) یوه
(40/4p<.) 

 

 
 آزمایشی های جیره با شدهتغذیه های بره گوشت سنجی رنگ و شیمیایی ترکیب -2 جدول

Table 3. Chemical composition and colour parameters of meat in fattening lambs fed with the experimental diets 
انحراف استاندارد  تیمارهای آزمایشی 

 داری سطح معنی میانگین
مخمر -باکتری  بافر شاهد    

     )درصد( ترکیبات شیمیایی
 

0103/4 340/1 044/13 031/01 011/14 رطوبت  
0103/4 340/1 044/31 011/24 041/31 ماده خشک  

0111/4 103/4 0121/3 3003/3 2103/3 چربی  
b0144/10 b334/10 a3144/11 113/4 4410/4 پروتئین  
0000/4 121/4 4314/3 0103/1 1101/1 خاکستر  
      های رنگ شاخص

a* a3144/14 a3022/11 b1101/1 224/4 4434/4  

b* 3001/0 3322/0 0222/0 111/4 0310/4  

L* 124/24 011/24 104/23 141/4 0013/4  

c* a4313/13 a0301/13 b1004/14 334/4 4414/4  
H* b300/30 b10/30 a410/21 403/1 4121/4  

 ساکرومایسیس سرویسیه مخمرمگاسفرا السدنی +  مخمر= باکتری –کربنات سدیم، باکتری  بی = فاقد هر گونه افزودنی، بافر شاهد=
a-d دار  ی وجود تفاوت معنی حروف غیر مشابه در هر ردیف نشان دهنده(40/4>P) باشد. ها می بین میانگین 

a* (Redness of color), b* (Yellowness of color), L* (Lightness of color), H* (Hue angle), C* (Chroma) 
** Hue: arc tangent b/a × 57.29; Croma: (a*2 + b*2)1/2 

 

 یرمخمر از سا –یباکتر یمارگوشت راسته ت ینپروتئ درصد    
 اسید کنندهمصرف های باکتری .(>40/4p) بود یشترب ارهایمت

 در را اسیدالکتیک غلظت یالسدن مگاسفرا مانند الکتیک
 پروپیونات از بیشتری غلظت تولید باعث و داده کاهش شکمبه

 به کربس ی چرخه طریق از توانند می که شوند می شکمبه در
 ی نندهکمصرف های باکتری این بر عالوه شود؛ تبدیل گلوکز
 باعث و داده کاهش را متان تولید توانند می الکتیک اسید

 با دام مستقیم تغذیه بنابراین شوند خوراک بازده افزایش

 یشمصرف غذا و افزا یشباعث افزا تواند یمها  میکروارگانیسم
  (.11) شودوزن 
شده با یهتغذ یداده است که گاوها نشان ها پژوهش    

DFM، کنند می دفع مدفوع طریق از را کمتری های باکتری 
و دفع  یشترو بازده ب یرهج نیتروژن از بهتر استفاده ی نتیجه که

 غلظت یشافزا ینبنابرا( 11) در مدفوع است ینکمتر پروتئ
 در مخمر –یباکتر ی کننده یافتدر یمارگوشت در ت ینپروتئ

 یکروبیم ینسنتز پروتئ ی یجهنت توان یحاضر را م آزمایش
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 یاکیآمون یتروژنتر از ن مطلوب استفادهشکمبه و در  یشترب
و  DFMدر رابطه با کاربرد  ها پژوهش (.11) شکمبه دانست

در  ها آن یشترنادر است و ب یارگوشت بس یباتآن بر ترک تأثیر
مطابق  که یطورهب باشند؛ یم یرش یبآنها بر ترک تأثیررابطه با 

با  یریش یگاوها روی یشیحاضر، در آزما یشآزما یجبا نتا
 سرویسیه ساکرومایسیسمخمر  یحاو DFMکاربردن  به
 شاهد شد یماراز ت یشترب داری یطور معن به یرش ینپروتئ یزانم
به  سرویسیه یسیسساکروما خوراندن مخمر ی،از طرف (.24)

 یها بره به یمسد کربنات یافر بب یا (10) یپروار یگاوها
بر  یتأثیر ،رهپرکنسانت ی جیره با شدهتغذیه (0ی )پروار
( یو چرب ینگوشت )ماده خشک، پروتئ یمیاییش یباتترک

حاضر مطابقت  یشآزما یجبا نتا ین،از پروتئ یرنداشت که غ
 یبعدم تفاوت در ترک ینپژوهشگران علت ا یندارد. ا

 ینب ینبه پروتئ یمصرف انرژ یزانرا تشابه در م یمیاییش
 (. 0،10) اند کرده یانب یمارهات

شاهد و بافر  یمارهای( در ت*aگوشت ) یمزشاخص قر    
و همکاران  خلیجی (.>40/4Pبود ) یشترب یمسد کربنات یب
 یرشکنندگان جهت پذمصرف یخود رو یدر بررس( 31)

گوشت  *Lمقدار  یکه وقت ندکرد دهاهمش ،گوشت گوسفند
 یشترب یابرابر  *aو مقدار  20 یمساو یا یشترب یانگینطور مبه
کننده قابل قبول است مصرف یگ گوشت برارن ،باشد 0/1از 

 دامنه در تیمارها همه یبرا *aحاضر مقدار  یشکه در آزما

کار بردن مخمر با به (10) جنگ و همکاران .است قبول قابل
اختالف  یگوشت یبا کنسانتره باال در گاوها ی یرهدر ج

 ند.رنگ گوشت مشاهده نکردهای  فراسنجهدر  داری یمعن
مخمر  ی کنندهیافتدر یماردر ت *Lمقدار  یعدداگرچه از نظر 

در نیز  *a مقدار .بود بیشتر( 30/20) شاهد به نسبت( 10/20)
( 13/31) شاهد به نسبت( 13/34مخمر ) ی کنندهیافتدر یمارت
 مطابقت حاضر آزمایش نتایج با که بود کمتر عددی نظر از

 با (0همکاران ) و بودسمطابق با نتایج آزمایش حاضر، . دارد
 اختالف ،پرواری های بره در سدیم کربنات بی بردن کاربه

 . نکرد مشاهده گوشت رنگ پارامترهای بین داری معنی
 در پرواری های  بره الشه خصوصیات بر تیمارها تأثیر    

( >40/4p) الشه بجز بازده .است شده داده نشان 0 جدول
ن شکمبه وز اجزاء الشه مشاهده نشد. ینب یداریمعن اختالف

 pH ی کننده یمتنظ های یافزودن یحاو های یماردر ت یخال
 بازده والشه گرم  وزن (.>40/4p)شاهد بود  یماراز ت یشترب

 افت و یشترب یمارهات یرمخمر از سا –یباکتر یمارت در الشه
 یمارت در الشهبازده  ووزن  بهبود (.>40/4p) بود تر کم الشه
به حضور  توان یرا محاضر  یشمخمر در آزما –یباکتر
 داد نسبت حاضر( یشدر آزما یباکتر -)مخمر ها یوتیکپروب
 فیبر بهبود هضم باعث و کرده مهاررا  مضر های میکروب که
  (.10است ) شده وزن افزایش خود نوبهبه و

 
 های آزمایشی  های تغذیه شده با جیره ی بره های آزمایشی بر روی اجزاء الشه تأثیر تیمار -0جدول 

Table 4. Effect of treatments on carcass characteristics in fattening lambs fed with the experimental diets 
 تیمارهای آزمایشی 

مخمر -باکتری بافر شاهد  داری سطح معنی  
انحراف استاندارد 

 میانگین
04/32 وزن اولیه )کیلوگرم(  12/33  00/30  001/4 0010/4 

32/20 کیلوگرم(وزن نهایی )  04/20  13/21  013/4 3144/4 
 b41/11 b402/11 a42/11 223/4 4430/4 وزن الشه )کیلوگرم(

 b00/01 b13/00 a13/04 012/4 4200/4 بازده الشه )درصد(
 a20/03 b33/02 b33/01 220/4 4200/4 افت الشه )درصد(

41/0 ران  11/0  40/0  410/4 3001/4 
30/3 سردست  11/3  13/3  410/4 0011/4 

32/3 گردن  10/3  10/3  414/4 1014/4 
30/3 فیله و راسته  01/2  10/2  101/4 1130/4 
11/1 قفسه سینه  30/1  23/1  414/4 0001/4 

23/3 دنبه  03/3  30/3  120/4 2130/4 
420/3 سر  413/3  10/3  422/4 2100/4 

00/4 جگر  00/4  02/4  410/4 1223/4 
01/4 جگر سفید  03/4  00/4  410/4 3303/4 

13/4 قلب  11/4  12/4  442/4 2320/4 
430/4 ها کلیه  410/4  1/4  442/4 4040/4 

404/4 طحال  401/4  400/4  443/4 2111/4 
 b10/4 ab11/4 a30/4 411/4 440/4 ها بیضه

21/0 پوست  10/0  12/0  114/4 4113/4 
34/4 ر قلماچه  11/4  33/4  410/4 3101/4 

413/4 شاخ  410/4  11/4  440/4 2113/4 
13/2 شکمبه پر  34/2  21/0  104/4 2002/4 
13/4 هزارال پر  11/4  31/4  410/4 0104/4 
11/4 نگاری پر  12/4  12/4  430/4 3213/4 

21/4 شیردان پر  20/4  23/4  434/4 3324/4 
 b01/4 a12/4 a1/4 431/4 4141/4 شکمبه خالی
14/4 هزارال خالی  13/4  10/4  411/4 1000/4 
43/4 نگاری خالی  1/4  1/4  443/4 0131/4 

11/0 کل دستگاه گوارش پر  23/1  12/1  313/4 2114/4 
40/4 چربی اطراف قلب  40/4  42/4  442/4 3214/4 
41/4 ها چربی اطراف کلیه  43/4  43/4  413/4 1201/4 

31/4 چربی محوطه شکمی  31/4  33/4  430/4 0240/4 
43/4 چربی لگن  41/4  40/4  440/4 1113/4 

  ساکرومایسیس سرویسیه مخمرمگاسفرا السدنی+  مخمر= باکتری –کربنات سدیم، باکتری بی = فاقد هر گونه افزودنی، بافر شاهد=
a-d دار  ی وجود تفاوت معنی دهندهمشابه در هر ردیف نشانحروف غیر(40/4>p) باشد. ها می بین میانگین 
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 یا السدنمگاسفر یبا خوراندن باکتر یپرواری ها گوساله در    
به  نسبتالشه  وزن عددی افزایش پرکنسانتره ی یرهدر ج

 های باکتری از برخی مستقیم افزودن با .(1شد ) گزارششاهد 
 ی جیره به (باکتریوم یونیپروپ وها   یلوسالکتوباس) پروبیوتیکی

 افزودن یاو ( 10) پرواری های تلیسه (،11) پرواری های گوساله
 با شدهتغذیه (0آفریقایی ) زهایب جیره به آسپرژیلوس قارچ
. از شد گزارش الشهبازده  ووزن  بهبود کنسانتره، پر های جیره
 پر ی جیره در یتجار یوتیکپروب یکاز  استفاده یطرف

در وزن و نسبت اجزاء الشه  ییریتغ یچه بزها ی کنسانتره
 برمخمر  یهتغذ تأثیر یکم یاربس مطالعات .(00) نکرد ایجاد

از مکمل  استفاده (.20اند ) کرده بررسی راالشه  صفات
 ی یرهدر ج یاهی،مخلوط گ یکو  سرویسیه ساکرومایسیس

باعث بهبود بازده الشه  یپروار یگوشت یگاوها ی پرکنسانتره
حاضر  یشمخمر آزما –یباکتر یمارت یجکه با نتا (30) شد

 سرویسیه ساکرومایسیسبردن مخمر  کاربه بامطابقت دارد. 
 یتأثیر ،باال ی کنسانترهشده با  تغذیه یپروار یاه در گوساله

نشد اجزاء الشه گزارش  یروزن الشه گرم، بازده الشه و سا بر
 سینه، قفسه پا، مانند الشه مختلف های قسمت وزن (.20)

 نژاد نر های گوسالهمصرف مخمر در  با سردست، و گردن

 ی جیرهشده با  یهتغذ (00بزهای ) یا و (01شیری )
 یشآزما یجبا نتا کهنگرفتند  قرار تأثیرتحت  ای ترهکنسان

 حاضر مطابقت دارد.
 بافر یامخمر و -باکتریمکمل  افزودنحاضر  یشآزما در    
 یکه دارا یپروار های بره ی یرهج به سدیم کربنات بی

 چرب اسیدهای افزایشبودند، باعث  ییباال ی کنسانتره
 مناسباهش ک، (SFA) اشباعچرب  یدهایاس ،ω3 خانواده
 دیکوزاهگزاانوئیکاسید غلظت ثر ؤم یشافزا و ω6/ω3نسبت 

(DHA) پنتاانوئیک ایکوزاید اس و (EPA) که از  شدگوشت  در
 برای مفیدمحصول  یدتول در حاضر یشمثبت آزما یجنتا

گوشت  ینپروتئ درصد عالوه،هب. شود یم یانسان تلق سالمت
 رنگ و داشت داری معنی افزایشمخمر  -باکتری تیمار در

 قرار مطلوبی وضعیت در کیفی و بازارپسندی نظر از گوشت
 هایی یافزودن ،دادحاضر نشان یشآزما نتایج بنابراین،. داشت
 یهتغذ ینح درشکمبه  یرتخم یو دستکار pH یمتنظ یکه برا

 بر تنهانه شوند، می استفادهپرکنسانتره  های یرهها با ج بره
ندارند، بلکه  یمنف تأثیر گوشت کیفیت و شیمیایی ترکیب
ها را به نفع سالمت دام و انسان  شاخصه ینا اند توانسته
 . دهندکننده محصوالت آنها بهبود  مصرف
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Abstract 
    The present experiment investigated the effect of pH adjusting additives on meat quality. 
Twenty-four Arabi male lambs with four months old and initial body weight of 23.9±3.15 kg 
were used in a completely randomized design with three treatments and eight replicates. The 
lambs were randomly assigned to one of three treatments: 1-control (no additive) 2-control + 
Sodium bicarbonate (1% daily diet in two meals) 3-control + Megasphaera elsdenii and 
Saccharomyces cerevisiae (bacterial-yeast). At the end of the experiment, five lambs from each 
treatment that was closer to the average weight were selected, weighed, and slaughtered. The 
carcass components were separated and weighed. A sample of the Longissimus dorsi muscle 
between ribs 12 and 13 was prepared to determine the pattern of carcass fatty acids, meat 
colorimetric measurements. The concentrations of linolenic acid, total W3 fatty acids, stearic 
acid, docosahexenoic acid (DHA), and W6/W3 ratio were higher in treatments containing pH-
adjusting additives than in control treatments (P<0.05). The concentration of eicosapentaenoic 
acid (EPA) in bacterial-yeast treatment was numerically higher than in control and sodium 
bicarbonate buffer. The concentration of linoleic acid and the ratio of PUFA/SFA in the control 
treatment were higher than the treatments containing pH-adjusting additives (P<0.05). The meat 
protein percentage, Hu angle (H*), carcass weight, and dressing percentage in bacterial-yeast 
recipient treatment were higher than other treatments (P<0.05). The redness index of meat (a*) 
and Chroma (C*) were higher in Sodium bicarbonate and control treatments (P<0.05). 
Therefore, pH adjusting additives, especially bacterial-yeast treatment, could be a way to 
improve some of the meat beneficial parameters for human nutrition. Because the results of the 
present experiment show that the additives used to adjust the pH and manipulate ruminal 
fermentation while feeding the lambs with high concentration diets not only do not adversely 
affect the chemical composition and quality of the meat but can also benefit the animal and 
human health that consume the product of these animals. 
 
Keywords: Carcass fatty acids, Meat quality, Megasphaera elsdenii, Saccharomyces cerevisiae, 

Sodium bicarbonate  
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