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فريتین،  ،های خونیمرغ و بیوتین بر عملکرد، فراسنجهاثرات شیر حاوی تخم

 های هلشتاينو قابلیت هضم گوسالهG  ايمونوگلوبولین
 

 3شباو آشور محمد قره 2، بهروز دستار2تقي قورچي*، 1راضيه ملك
استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشکده علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي 2و  ارشدآموخته كارشناسيدانش1

 دانشگاه گنبدكاووس و منابع طبیعي دانشکده كشاورزی ،استادیار گروه علوم دامي3گرگان، 
 26/06/94؛ تاریخ پذیرش: 14/02/93تاریخ دریافت: 

 1چکيده
 مرغ،مرغ و پودر تخماز ضایعات تخمامکان استفاده و  مرغتعیین ارزش غذایي تخم منظوربه

راس گوساله نر و ماده  20آزمایشي با  ،های شیرخواردر گوسالهعنوان یک منبع پروتئیني جدید هب
 5/7شیر حاوی  مرغ )شاهد(،تخم شیر فاقد ؛شامل ترتیببه هلشتاین انجام شد. تیمارهای آزمایشي

گرم در كیلوگرم( مرغ خام به همراه بیوتین )یک میليدرصد تخم 5/7شیر حاوی  مرغ خام،د تخمدرص
كه نشان داد  جینتا. روز تغدیه شدند 57مدت بهكه  بودند مرغ كاملدرصد پودرتخم 5/7شیر حاوی  و

 یياغذ لیتبد بیو ضر يمصرف ، ماده خشکوزن روزانه شیافزا نهایي، وزن لحاظ از تیمارها بین
تیمار شیر حاوی و قابلیت هضم ماده خشک مصرفي در گروه شاهد  .نداشت وجود داریمعني تفاوت

گلیسرید، كلسترول، تری هایغلظتدر  .تر بودمرغ خام همراه با بیوتین بیشدرصد تخم 5/7
گرم )میلي خون خیلي كم چگاليلیپوپروتئین با  و كم چگاليلیپوپروتئین با  ،باال چگاليلیپوپروتئین با 

خون در تیمار شیر  فریتینغلظت اما  ،نداشت وجود داری با تیمار شاهدلیتر( اختالف معنيدر دسي
 مختلف دوره دو در چنینهم .تر بودمرغ نسبت به سایر تیمارها بیشتخمپودر  درصد 5/7حاوی 

گوساله خون  ئین كلو پروت جينوع  ایمونوگلوبینداری از نظر معني اختالف تیمارها بین گیریخون
های درصد در تغذیه گوساله 5/7مرغ تا سطح توان از تخمميداد كه  نشان پژوهش این نتایج دیده نشد.

های شیرخوار خون گوسالههای فراسنجهكه اثر منفي بر عملکرد و بدون این ،شیرخوار استفاده كرد
 . داشته باشد

 هلشتاین همرغ، شیر، گوسالبیوتین، تخم :کلیدي هايواژه
                                                           

 ghoorchit@yahoo.com سئول:نویسنده م*
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 مقدمه

 با همراه غذایي ارزش تعیین و طیور و دام تغذیه در استفاده برای جدید خوراكي منابع شناسایي

با  باشد. كشور برای اقتصادی و كاربردی مناسب هایپژوهش موضوع تواندمي هاآن از استفاده نحوه

ر انبار و موقع فروش شکسته مرغ طي حمل و نقل، نگهداری دكه تعداد قابل توجهي تخمتوجه به این

های شکسته غیرقابل فروش مرغشود كه تخمتصور ميباشند، شوند و قابل مصرف برای انسان نميمي

توانند در تغذیه حیوانات استفاده شوند، كه مطالعات كمي با كیفیت باال ميخوراكي یک ماده  عنوانبه

مورد توجه بسیاری  ،منبع عالي از پروتئین و چربيمرغ، این تخماخیراً در این رابطه انجام شده است. 

 ارزان و متنوع،یک منبع پروتئین  عنوانآن بهاز محققان قرار گرفته و تحقیقاتي در رابطه با استفاده از 

 گ و همکاران،كال ،2001 هیل و همکاران،)در تغذیه حیوانات انجام شده است صورت كاربردی هب

  (.1999 اسکات و همکاران،و  2000

 مرغتخم زرده كلسترولنیاز بدن را دارد.  مرغ غذای كاملي است و اكثر مواد ضروری موردتخم

 پروتئین گرم 6 كیلوكالری انرژی، 76حدود  حاوی مرغباشد. هرتخمغذایي مي اهمیت با عناصر از یکي

اشباع، اسیدهای رمرغ یک منبع غني از اسیدهای چرب غیباشد. تخممي رتینولالمللي واحد بین 8/3و 

و آرژنین  1سیانوكوباالمینو  (2008 مایوراساكورن و همکاران،) آمینه ضروری، اسیدفولیک، كولین

با توجه  ،هن بوده و مصرف آنآ از غني مرغتخمچنین زرده . هم(2004 كوبینک و همکاران،) باشدمي

 مکریدس و همکاران،كند )مي نقش مهمي را ایفا آهن در جلوگیری از كمبود ،به كمبود آهن در شیر

 باشد.مي فرولكلسيكوله حاوی طبیعي طوربه كه است هایيغذا معدود یکي از مرغتخم زرده. (2002

 هاینسبت در ضروری آمینه اسیدهای تمامي حاوی زیرا ،است پروتئین آلایده منبع مرغتخم سفیده

 .(2006 نیا و همکاران،حسنباشد )مي بهینه

های روغني، دانهكه در بسیاری از غذاها از جمله شیر، باشد مي بهای گروه و ویتامینبیوتین جز

شود. ميبه حیوانات باعث بروزكمبود بیوتین  شود. دادن آویدینميمرغ یافت یافت سبزیجات و تخم

 مرغ وجود داشته و در صورت تركیب با ویتامین از جذب آن جلوگیریپروتئین آویدین در سفیده تخم

مقداری كه بیش از توانایي تركیب آویدین با به(. افزودن بیوتین 2011و همکاران،  )مکدونالد كندمي

د. آویدین در اثر حرارت نیابميو ضایعات بهبود  كردهبیوتین باشد، از ظهورعالئم كمبود جلوگیری 
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صرف شود، كمبود م شدهپخته صورت بهمرغ بنابراین هنگامي كه سفیده تخم. رودمرطوب از بین مي

  (.2011 ،ن و سامرزوسیل) آیدوجود نميبهبیوتین 

اخیراً شناسي دارند. كاربرد زیادی از لحاظ درماني و ایمني مرغهای زرده تخمایمونوگلوبین
شان صورت كاربردی در حیوانات بیمار برای تقویت سیستم ایمنيهمرغ بدهندگان از تخمپرورش

توان از منابع مختلفي سازی غیرفعال در گوساله را ميهای الزم برای ایمنادیبكنند. آنتياستفاده مي

مرغ است كه از جهات زیادی نسبت به سایر های زرده تخمبادیمین كرد. یکي از این منابع آنتيأت

د نتوانشوند، ميصورت خوراكي تجویز ميبهمرغ های زرده تخمبادیمنابع برتری دارد. زماني كه آنتي

 . (2000 )كولمن، دنهای عفوني اسهالي حیوانات استفاده شوبرای ایمني غیرفعال علیه بیماری
های نر هلشتاین انجام دادند، گزارش ای كه روی گوسالهبا مطالعه (2003) سانتورو و همکاران

تهیه مرغ پروتئین آن از تخم درصد 50ها از جایگزین شیری تغدیه كردند كه كردند كه وقتي گوساله

افزایش چنین هم ،پس از شیرگیری، ماده خشک و خوراک استارتر بیشتری را مصرف كردند ،شده بود
مرغ داشتند. و جایگزین شیر بدون تخمآغوز های تغذیه شده با تری در مقایسه با گوسالهوزن بدن بیش

درصد  30 ها با جایگزین شیر حاویكه گوسالهگزارش كردند زماني (2000) كالگ و همکاران
ای كه توسط در مطالعه .مرغ تغذیه شدند، مصرف خوراک و افزایش وزن بدن قابل قبولي داشتندتخم

 یک عنوانبهمرغ درصد تخم 15و  10، 5سطح صفر،  4با  گوساله تغذیهدر  (2002) توچت و همکاران

درصد  5 سطح با های تغذیه شدهانجام گرفت، افزایش وزن گوساله جانشین شیر در پروتئیني منبع
  بود. ترهای تغذیه شده با تیمار شاهد بیشمرغ نسبت به گوسالهتخم

مرغ از ضایعات تخم استفاده مرغ وتعیین ارزش غذایي تخم انجام این پژوهشهدف از رو، از این
   .ودهای شیرخوار بگوساله عنوان یک منبع بسیار عالي از پروتئین و چربي در تغذیهبهمرغ و پودر تخم

 

 هامواد و روش
 6/35 ± 2 متوسط وزن زنده با نژاد هلشتاین ماده گوساله نر و رأس 20 ،انفرادی هایقفس در

 2 ،قبل از شروع تحقیقشدند.  داده قرار تکرار 5تیمار و  4با  تصادفي كامالً یک طرح قالب دركیلوگرم 

های شکسته و غیرقابل مرغیاز از تخمن مرغ خام موردتخم .در نظر گرفته شد پذیریعادتهفته دوره 
گل مرغ از شركت پودر تخم واستفاده برای مصرف انساني شركت مرغ كالجان در شهرستان گرگان 

 قال در استان گلستان تهیه شدند.و بیوتین از شركت كیمیا رشد واقع در شهرک صنعتي آقپودر گلستان 
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درصد  5/7( شیر حاوی 2مرغ )شاهد( و تخم ( شیر فاقد1تیمارهای آزمایشي عبارت بودند از: 
( 4گرم در كیلوگرم( و همراه بیوتین )یک میليمرغ خام بهدرصد تخم 5/7( شیر حاوی 3مرغ خام تخم

كیلوگرم شیر در روز و  4ها در تیمار شاهد با مرغ كامل. گوسالهتخم درصد پودر 5/7شیر حاوی 

 مرغ در روز تغذیه شدند. عدد تخم 2شیر و  رمگكیلو 700/3ها در سایر تیمارها با گوساله

 تغذیه تولد هنگام وزن درصد 10 میزانبه شیر انتقالي و آغوز ساعت پس از تولد با 72تا  هاگوساله

 به 17 و صبح 6 هایساعت در ،در روز وعده دو گاو، تازه شیر با شیرگیری از زمان تا و سپس شدند

 قرار هااختیار گوساله در شیر مصرف از پس ساعتي آب، .شدند یهتغذ تولد هنگام وزن درصد 10 میزان

 كنسانتره از روز گرم در 900 از بیشتر میزانبه متوالي روز سه كه این از پسها گرفت. گوسالهمي

 هاگوساله در اختیار روزگي سه از پس آغازین جیره شدند. شیر گرفته از دند،كر مصرف كنندهشروع

 عصر و صبح نوبت دو در روزانه بر اساس نیاز گوساله، خوراک مصرفي (.1دول شد )جقرار داده 

 توزین آوری وجمع صبح روز خوراک، هر ماندهباقي و گرفته قرار هادام اختیار در صورت انفرادی،به

هر چهار هفته  هادام توزینشد.  گیریروزانه اندازه آزمایش طول در خوراک مصرفچنین هم .شدمي
 نهایي، وزن صفات میانگین مدت آزمایش، از پایان پسگرفت.  صبح صورت 10ر در ساعت یکبا

 مختلف هایگروه برای غذایي تبدیل ضریب روزانه و مصرفي ماده خشک روزانه، وزن افزایش

 گردید. مقایسه هم با آماری نظر از و محاسبه آزمایشي

 خون نمونه پرورش، 56و  28 ایهصبح روز 10ساعت  راس ،های خونيجهت ارزیابي فراسنجه
فریتین، پروتئین كل و  ،نوع جي ایمونوگلوبینتعیین  برای تیمار، هر در گوساله 3 گردن از وداج

 آزمایش ابتدای در كه ایگوساله 3همان  از نیز آزمایش پایان در شد. گرفته پارامترهای چربي خون

ای خون بالفاصله به آزمایشگاه دانشگاه هنمونه گرفت. انجام گیریعمل خون بود، شده گیریخون

 .دقیقه( 20 مدتبه در دقیقه دور 3300)شدند  سانتریفوژ و منتقلكشاورزی و منابع طبیعي گرگان 
و فریتین در  نوع جيایمونوگلوبین گراد نگهداری شد. درجه سانتي -20در  ی حاصلپالسما

كیت  از استفاده ئین كل و پارامترهای چربي باگیری شدند. پروتآزمایشگاه الندا در شهر گرگان اندازه
 قابلیت تعیین برای گیری شدند.آزمون در آزمایشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي گرگان اندازهپارس

مدفوع انجام  و خوراک از گیریروز نمونه 7 مدتبه 57 تا 50 روزهای فاصل مغذی حد مواد هضم

ها بدون مخلوط شدن با ادرار ریق تحریک مقعد گوسالههای مدفوع هر روز صبح از طنمونه شد.

گراد سانتي درجه -20 دمای در شیمیایي تجزیه زمان مدفوع تا و خوراک هاینمونه .ندشدبرداشته مي
 شدند.  نگهداری
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سطح تیمار(  4سطح جنس و  2) 2×4فاكتوریل  آزمایش از استفاده عملکرد با هایداده طرح آماري:

سامانه تحلیل  افزارنرم در 1تعمیم یافتهمدل خطي  رویه استفاده از با تصادفي مالًكا طرح قالب در

 . ندشدواریانس  تجزیه 9.2نسخه ویرایش شده  (2003) 2آماری

 ،دیسریگلیتر كلسترول،فاكتورهای چربي ) ایمونوگلوبین نوع جي،های پروتئین كل، فریتین و داده
 استفاده ( باخون خیلي كم چگاليلیپوپروتئین با  و كم چگاليتئین با لیپوپرو باال، چگاليلیپوپروتئین با 

 كامالً طرح قالب سطح تیمار( در 4سطح جنس و  2سطح زمان،  2) 2×2×4فاكتوریل  آزمایش از
نسخه ویرایش شده  (2003)آماری  سامانه تحلیل تعمیم یافتهمدل خطي  رویهاستفاده از  با تصادفي

  مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. 9.2نسخه ویرایش شده   SAS(2003)ی آمار افزارنرم در  9.2
 

Yijkl=µ+Ai+Bj+Ck+(AB)ij+(AC)ik+(BC)jk+(ABC)ijk+eijkl 
 

Yijklگیری، های مورد اندازهفراسنجهمشاهده از  = هرµ ،میانگین كل =Ai= زمان(،  اثر فاكتور اول(
Bjجنس(،  = اثر فاكتور دوم(Ckاثر فاكتور سوم =  ،)تیمار((AB)ij ،اثر متقابل زمان در جنس =

(AC)ik=  ،اثر متقابل زمان در تیمار(BC)jk ،اثر متقابل جنس در تیمار =(ABC)ijk  اثر متقابل =
 = خطای آزمایشيeijkl زمان و جنس در تیمار و

 تعمیممدل خطي  رویه و تصادفي قابلیت هضم با استفاده از طرح كامالًهای دادهتحلیل آماری 

و مقایسه صورت گرفت  2/9نسخه ویرایش شده  (2003)آماری  سامانه تحلیل افزاردر نرم، یافته
  شد.انجام  دانکنها با آزمون میانگین
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 .کننده شروع کنسانتره در شده استفاده خوراکی اقالم نسبت -1 جدول

  مواد مغذی درصد جیره اجزاء
 78/2 كالری بر كیلوگرم()مگا انرژی متابولیسمي 30 آرد ذرت
 50/19 )درصد( پروتئین خام 20 آرد جو

   34 سویا كنجاله
   2/8 سبوس

   5 چغندر تفاله
   2/0 نمک

   1 پودر صدف
   5/0 كلسیم فسفاتدی

   5/0 مکمل
   5/0 جوش شیرین

   1/0 مکمل ویتامیني و معدني
، كلسي فرولكولهالمللي در كیلوگرم واحد بین 100000، رتینولالمللي در كیلوگرم نواحد بی 500000تركیب مکمل ویتامیني و معدني: 

گرم در كیلوگرم كلسیم، میلي 196000اكسیدان، گرم در كیلوگرم آنتيمیلي 400، توكوفرولالمللي در كیلوگرم ویتامین واحد بین 100

گرم در میلي 3000گرم در كیلوگرم منیزیم، میلي 19000سدیم،  گرم در كیلوگرممیلي 71000گرم در كیلوگرم فسفر، میلي 96000

گرم در میلي 100گرم در كیلوگرم مس، میلي 300گرم در كیلوگرم منگنز، میلي 2000گرم در كیلوگرم روی، میلي 3000كیلوگرم آهن، 

 گرم در كیلوگرم سلنیوم. میلي 1گرم در كیلوگرم كبالت و میلي 100كیلوگرم ید، 

 ج و بحثنتاي

 در هاگوساله وزن بر شیر در مرغتخم كامل پودر و خام مرغتخم از استفاده اثر: هاگوسالهزنده  وزن

ی هارهیج با شده هیتغذی هاگوساله وزننتایج آزمایش نشان داد . است شده داده نشان 2 جدول
 از .(<05/0P) نداشتند داری با یکدیگرتفاوت معني 57 روز و 29 روز اول، روز در( كیلوگرم) مختلف

 به مربوط كیلوگرم، 8/78 و 7/55 میانگین با ترتیببه ،57 روز و 29 روز در وزن ترینبیشی عدد نظر
 با ترتیببه ،57 روز و 29 روز در وزن ترینكم و بود خام مرغتخم درصد 5/7ی حاو شیر تیمار

 بیوتین همراهبه خام مرغتخم درصد 5/7ی حاو شیر تیمار به مربوط كیلوگرم، 9/74 و 0/54 میانگین

 با شده هیتغذی هاگوساله، (2002) يكواگل مطالعه در .(<05/0p) نبود دارمعني هاتفاوت این ولي بود،

 از گروه شاهد لوگرمیك 1/7 و 5/4 ترتیببه ،مرغتخم پودر درصد 20 و 10ی محتو ریش نیگزیجا

 لوگرمیك 11 شدند هیتغذ( درصد 30) مرغتخم پودر سطح نیترشیب با كهیي هاگوساله و بودند ترسبک

 .ندارد مطابقت پژوهش حاضر جینتا با كه داشتند شاهد گروه به نسبتی كمتر وزن
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 افزایش بر گوساله شیر در كامل مرغتخم پودر و خام مرغتخم از استفاده اثر: هاگوساله وزن افزايش

 روزانه وزن شیافزا هایدادهتجزیه آماری . است دهش داده نشان 2 جدول در هاگوساله روزانه وزن

 1-57 وي روزگ 30-57 ،يروزگ 1-29 در( روز در گرم) مختلفی هارهیج با شده هیتغذی هاگوساله

 با شده تغذیه هایگوساله و نبوده ثرؤم هاگوساله روزانه وزن اضافه بر تیمارها كه داد نشان يروزگ
 از كهیي هاگوسالهی عدد نظر زا .(<05/0P) بودند مشابهي هایوزن اضافه دارای مختلف هایجیره

. ندداشت گرید ماریت دو و شاهد ماریت به نسبتی بهتر وزن شیافزا كردند، استفاده خام مرغتخم
 با سهیمقا در مرغ،تخم پودر با شده هیتغذی هاگوساله كه دادند نشان( 1994) همکاران وي كوروك

-28 در بدن روزانه وزن شیافزا (2002) يكواگل مطالعه در. داشتندی ترشیب وزن شیافزا شاهد ماریت

 طوربه ریش نیگزیجا در مرغتخم پودر مقدار شیافزا باي روزگ 1-56 وي روزگ 29-56 ،يروزگ 1
 پودر درصد 20 و 10 با شده هیتغذی هاگوساله در روزانه وزن شیافزا. كرد دایپ كاهشی داريمعن

 ضد عوامل حضور به را عملکرد كاهش نیا كه كرد دایپ كاهش بیترتبه درصد 38 و 24 مرغتخم
 مطالعه در. (2002 كواگلي،) دادند نسبت هایماریب وی مغذ مواد توازن عدم مرغ،تخم دری اهیتغذ

 روزانه مرغ،تخم پودر درصد 50 و 25 صفر، با شده هیتغذی هاگوساله (1999) همکاران و اسکات
 گزارش مشابه ما جینتا. داشتند مطالعه روز 56 طول در وزن، شیافزا گرم 190 و 220 ،320 بیترتبه

 درصد 10 از كهیي هاگوسالهنشان دادند  كه بود (2001) همکاران و لیه و (2002) همکاران و توچت
و  اسکات و (2000) يكواگل .داشتند شاهد ماریت باي مشابه رشد كردند، استفاده رهیج در مرغتخم

 طورهب مرغتخم درصد 10 با شده هیتغذی هاگوساله كردند گزارش راي متفاوت جینتا (1999) مکارانه
 نکرده افتیدر استارتر 29 روز تا هاگوساله این دو تحقیق در. دادند نشان را رشد كاهشی داريمعن

 (2001) کارانهم و لیهو  (2002) همکاران و توچت نیچنهم حاضر و مطالعه در كهيحال در .بودند
گزارش كردند  زین (2000) همکاران و كالگ. كردند افتیدر را استارتر اول هفتهی انتها از هاگوساله

 وزن شیافزاها سبب شد تا گوساله گوساله، ریش نیگزیجا در مرغتخم نیپروتئ درصد 30 افزودنكه 
 .مشابهي با تیمار شاهد داشته باشند روزانه
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 .(لوگرمیکبر حسب )ها ارهاي آزمايشی بر عملکرد گوسالهثیر تیمأت -2 جدول

مورد  صفات
 مطالعه

 تیمار آزمایشي
سطح 

 داریمعني
 شیر فاقد

 مرغتخم

شیر حاوی 
درصد  5/7

 مرغ خامتخم

 5/7شیر حاوی 
مرغ خام درصد تخم

 همراه بیوتینبه

 5/7شیر حاوی 
درصد پودر 

 مرغتخم

خطای 
استاندارد 
 میانگین

 (كیلوگرم) وزن بدن 
 82/0 90/1 90/34 20/36 90/36 60/34 روز اول

 86/0 50/1 4/54 00/54 70/55 80/54 29روز 
 72/0 15/3 90/74 90/74 70/78 40/78 57روز 

 (گرم در روز)روزانه  افزایش وزن 
 66/0 90/52 90/604 40/672 00/681 30/680 روزگي 29-1
 75/0 30/109 70/807 40/679 40/853 793 روزگي 57-30
 61/0 30/57 10/726 00/657 40/772 60/725 روزگي 57-1

 گرم در روز()ماده خشک مصرفي  
 26/0 75/40 50/592 10/591 50/693 00/662 روزگي 29-1
 03/0 60/20 10/1043 10/1105 20/1109 50/1154 روزگي 57-30
 01/0 00/28 40/812 10/851 60/890 70/918 روزگي 57-1

 غذایي تبدیل ضریب 
 93/0 10/0 20/1 00/1 00/1 00/1 روزگي 29-1
 55/0 20/0 40/1 80/1 50/1 20/1 روزگي 57-30
 54/0 10/0 20/1 40/1 20/1 30/1 روزگي 57-1

قابلیت هضم ماده 
 خشک

a90/95 b04/15 a70/55 b20/05 75/2 06/0 

  دارمعني وجود اختالف عدم نماینده مشابه حروف با و دارمعني اختالف نماینده متفاوت حروف با ردیف هر در هامیانگین

(05/0P>). هستند. 

 يمصرف خشک ماده صفتی هادادهی آمار هیتجز جینتا: و قابلیت هضم مصرفی خشك ماده
 وزن اثر و( =005/0P) هیاول سن اثر ،يروزگ 30-57 يمصرف خشک مادهی برا كه داد نشان هاگوساله

 هیاول سن اثر ،يروزگ 1-57ي مصرف خشک مادهی برا نیچنهم. بود داريمعن( =019/0P) زین هیاول

(064/0P= )هیاول وزن اثر و (032/0P= )(2)جدول  بود داريمعن.  

 ماده ظاهری هضم قابلیت بر گوساله شیر در كامل مرغتخم پودر و خام مرغتخم از استفاده اثر
 داد نشان خشک ماده ظاهری هضم قابلیت میانگین مقایسه. است شده داده نشان 2 جدول در خشک

 و شاهد تیمار در كه طوریهب داشته ثیرأت خشک ماده ظاهری هضم قابلیت بر مختلف تیمارهای كه
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 بود تربیش خشک ماده ظاهری هضم قابلیت بیوتین با همراه خام مرغتخم درصد 5/7ی حاو شیر تیمار
(05/0P< .) 

 نیگزیجا به نسبت رای ترشیب خشک ماده شاهد ماریتی هاسالهگو ،(2002)ي كواگل مطالعه در

 خشک ماده مرغتخم پودر شیافزا با و كردند مصرف مرغتخم پودر درصد 20 و 10ی محتو ریش

ای كه توسط توچت و در مطالعه .دارد مطابقت پژوهش حاضر جینتا با كه بود كرده دایپ كاهشي مصرف

و  10، 5سطح صفر،  4با  جانشین شیر در پروتئیني منبع یک عنوانبه مرغتخم روی (2002) همکاران

تیمارهای آزمایشي تفاوتي  هاگوساله مرغ انجام گرفت، میانگین مصرف خوراک روزانهدرصد تخم 15
 با همدیگر نداشتند.

 بیضر بر گوساله شیر در كامل مرغتخم پودر و خام مرغتخم از استفاده اثر: غذايی ليتبد بيضر

 غذایي لیتبد بیضر به مربوط هایداده تجزیه. است شده داده نشان 2 جدول در غذایي لیتبد

 نشان روزگي 1-57 وي روزگ 30-57 ،يروزگ 1-29 در مختلفی هارهیج با شده هیتغذی هاگوساله
 هایجیره با شده تغذیه هایگوساله و نبوده ثرؤم هاگوساله غذایي لیتبد بیضر بر تیمارها كه داد

 مرغتخم پودر و خام مرغتخم از استفاده و (<05/0P) داشتند مشابهي غذایي لیتبد بیضر تلفمخ
ي كواگل مطالعه در. شود هاگوساله غذایي لیتبد بیضر در تفاوت سبب نتوانست شیر در كامل

 استفاده بازده كردند مصرف مرغتخم پودر درصد 20 و 10 صفر،ی محتو ریش نیگزیجا از كه( 2002)
 بازده زین (1999) همکاران و اسکات مطالعه در. بود افتهی كاهشي توجه قابل طورهب خوراک از

 38 و 29 بیترتبه مرغ،تخم پودر درصد 50 و 25 با شده هیتغذی هاگوساله در خوراک از استفاده
 .نبود مشابه ما جینتا با كه بود، افتهی كاهش درصد

 گوساله شیر در كامل مرغتخم پودر و خام مرغتخم از استفاده اثر: خونی هايمتابولیت بر هاتیمار اثر

 بر مختلف تیمارهای. است شده داده نشان 3 جدول در خون گلیسریدتریو  كلسترول غلظت بر
 پودر و خام مرغتخم از استفاده .(<05/0P) داشتندن ثیرأت خون گلیسریدتری و كلسترول غلظت

  .شود هاگوساله خون گلیسریدتریو  خون كلسترول در تفاوت سبب نتوانست شیر در كامل مرغتخم

 چگاليلیپوپروتئین با  و كم چگاليلیپوپروتئین با  باال، چگالي ، لیپوپروتئین باغلظت میانگین مقایسه

 و خام مرغتخم از استفاده كه داد نشان مختلف تیمارهای با شده تغذیه هایگوساله درخون خیلي كم 
با افزایش سن  3 طبق جدول .(3 )جدول شود تفاوت سبب نتوانست شیر در ملكا مرغتخم پودر

 و كم چگاليلیپوپروتئین با  باال، چگاليلیپوپروتئین با  گلیسیرید وها مقدار كلسترول، تریگوساله

 افزایش یافت.خون خیلي كم  چگاليلیپوپروتئین با 
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لیپوپروتئین با چگالی  و لیپوپروتئین با چگالی کم چگالی باال، لیپوپروتئین با د،يسریگليتر کلسترول، زانیم -3 جدول

 (تریلیدس در گرمیلیم) مختلف هايتیمار با شده تغذيه هايگوساله در خونخیلی کم 

 گلیسریدتری كلسترول تیمار
لیپوپروتئین 
 با چگالي باال

لیپوپروتئین 
 با چگالي كم

لیپوپروتئین با 
 چگالي خیلي كم

 20/5 60/744 90/62 00/26 70/812 مرغتخم شیر فاقد

 30/13 20/584 10/86 40/66 60/683 مرغ خامدرصد تخم 5/7شیر حاوی 

مرغ خام درصد تخم 5/7شیر حاوی 
 همراه بیوتینبه

90/836 10/33 70/80 60/749 60/6 

 10/7 30/623 70/69 60/35 10/700 مرغدرصد پودر تخم 5/7شیر حاوی 

 80/2 05/91 50/14 95/13 95/92 میانگینخطای استاندارد 
 84/0 10/0 89/0 84/0 13/0 احتمالسطح 

      گیرینمونه زمان
 80/6 60/588 80/70 90/33 20/666 پرورش 28روز 
 30/9 20/762 90/78 70/46 50/850 پرورش 56روز 

 30/2 15/62 35/10 65/11 60/61 خطای استاندارد میانگین
 68/0 11/0 52/0 68/0 08/0 احتمالسطح 

      جنس
 8/8 80/649 80/87 20/44 50/746 نر

 00/7 20/711 70/56 80/34 90/774 ماده
 10/2 80/68 55/8 55/10 55/69 خطای استاندارد میانگین

 72/0 19/0 06/0 72/0 40/0 احتمالسطح 

  دارمعني وجود اختالف عدم نماینده مشابه حروف با و دارمعني اختالف نماینده متفاوت حروف با ردیف هر در هامیانگین

(05/0P>). هستند. 

 

استفاده از مکمل بیوتین غلظت اسیدهای چرب غیر عنوان كردند كه  (2004) روسندو و همکاران

استریفیه پالسما و تری آسیل گلیسرول كبد را كاهش و غلظت گلوكز پالسما، تولید شیر و غلظت 

( ابراز داشتند كه اضافه كردن مکمل بیوتین به 2003) اولویو و همکاران. پروتئین آن را افزایش داد

اطالعات بسیار محدودی در گلوكز، اسیدهای چرب فرار و لیپیدها را افزایش داده است. سطوح جیره 

 موجود های نوزادگوسالهگلیسیرید در مرغ و بیوتین در كلسترول و تریثیر تغذیه تخمأرابطه با ت

تنها ، اما دهدميمرغ كلسترول خون را افزایش شد كه تخمميتصور  گونهاینهای قبل ر سالد باشد.مي
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باشند. مي كم چگاليلیپوپروتئین با  نتیجه میزان شده باعث افزایش كلسترول و در اشباعهای چربينوع 

كلسترول بد خون  تواند میزانميباشد كه مياشباع نشده  هایمرغ دارای چربيتخمذكر است كه بهالزم 

مرغ در هفته در اظهار داشتند مصرف سه تا چهار تخم (2007) و همکاران ناتولي .را كاهش دهد

 مول بر لیترمیلي 05/0 به میزان تقریباً خون لیپوپروتئین با چگالي كمبه افزایش انسان منجر

عث افزایش افزایش كلسترول جیره باگزارش نمودند ( 2012) بارونا و همکارانشود. مي

ارتباط خطي بین كلسترول جیره و  مبین های رگرسیونيمدل. شودمي كم چگاليلیپوپروتئین با 

 .باشندميكلسترول سرم 

های ها در نمونهگوساله جي ایمونوگلوبین غلظت به مربوطی هاافتهی: خون نوع جی ايمونوگلوبین 

اختالف  جيایمونوگلوبین ز نظر میزان كه بین تیمارهای مختلف ا دادنشان  (4 جدول)گرفته شده 

 شیر در كامل مرغتخم پودر و خام مرغتخم از استفادهي كل طورهب .(<05/0Pداری وجود ندارد )معني

 غلظت بر زین زمان اثر (.<05/0P) شود هاگوساله خون جي ایمونوگلوبین در تفاوت سبب نتوانست

ي كواگل مطالعه در همسو با نتایج پژوهش حاضر، (.<05/0Pدار نبود )خون معني جي ایمونوگلوبین

 ر،یش نیگزیجا در مرغتخم پودر درصد 20 و 10 صفر، سطوح یمحتو ریش نیگزیجا هیتغذ با( 2002)

 همکاران و توچت مطالعه درچنین، هم .دار نبودمعني تیمارها پالسمای خون جي ایمونوگلوبین زانیم

 ایمونوگلوبین زانیم بود، مرغتخم درصد 15 و 10 ،5سطوح ری كه حاوی یش نیگزیجا با زین (2002)

  را نشان نداد. یدارتفاوت معني بین تیمارها جي

. كنندمخاط معده آهن را جذب و آن را تبدیل به فریتین مي وهای مخاط روده سلول: خون فريتین

عمل جذب متوقف  ،های مزبور از لحاظ فیزیولوژیکي از فریتین اشباع شدندسلولكه پس از این

از سرگرفته مجدداً داخل پالسمای خون  هاز آزاد شدن آهن از فریتین و انتقال آن ب گردیده و تنها بعد

 (.2011 و همکاران، دل)مکدونا شدمي

 جدول در خون فریتین غلظت بر گوساله شیر در كامل مرغتخم پودر و خام مرغتخم از استفاده اثر

 تیمارهای با شده تغذیه هایگوساله در خون فریتین غلظت میانگین سهمقای. است شده داده نشان 4

ی داريمعنی آمار اختالف كه بود (تریليلیم در گرمنانو) 9/5 و 0/3 ،0/2 ،2/3 با برابر ترتیببه مختلف

 توانست شیر در كامل مرغتخم پودر از استفاده .(>01/0P) شد مشاهده مارهایت در كل نیانگیم نیب

 شیر تیمار به مربوط خون فریتین میانگین ترینبیش .شود هاگوساله خون فریتین در اوتتف سبب
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دی در رابطه با نقش بیوتین اطالعات بسیار محدو .بود 9/5 میانگین با مرغتخم پودر درصد 5/7ی حاو

قدار ( م2002) باشد. مهری و همکارانموجود ميهای نوزاد مرغ در متابولیسم آهن در گوسالهو تخم

گیری های نوزاد را اندازهگوسالهآهن، ظرفیت تام اتصال آهن، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون 

دار در گروه آزمایش باالتر از گروه طور معنيبهكردند. میزان فریتین سرم خون در پایان هفته چهارم 

گرم نانو 75/3تا  5/1گستره مقدار فریتین در سرم خون در چهار هفتگي را در این محققین بود. شاهد 

 .ندلیتر گزارش كردبر میلي

 پروتئین غلظت بر گوساله شیر در كامل مرغتخم پودر و خام مرغتخم از استفاده اثر: خون کل پروتئین

 هایگوساله در خون سرم پروتئین كل مقدار میانگین. است شده داده نشان 4 جدول در خون كل

 تیمارهای .بود لیتر در گرم 0/6 و 4/6 ،8/5 ،1/6 با برابر ترتیببه مختلف تیمارهای با شده تغذیه

 پروتئین مختلف هایجیره با شده تغذیه هایگوساله و نداشته ثیرأت خون كل پروتئین غلظت بر مختلف

 نتوانست شیر در كامل مرغتخم پودر و خام مرغتخم از استفاده .(<05/0P) داشتند مشابهي خون كل

دار نبود خون معني كل پروتئین زانیم بر زین زمان اثر .شود هاگوساله خون كل پروتئین رد تفاوت سبب

(05/0P> .)پودر درصد 20 و 10 صفر،ی محتو ریش نیگزیجا هیتغذ با (2002) يكواگل مطالعه در 

ولي این  ،تر بودپروتئین كل پالسمای خون در تیمار شاهد بیش زانیم ر،یش نیگزیجا در مرغتخم

 .مطابقت داشت پژوهش حاضردار نبود، كه با نتایج تالف معنياخ
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 .(لیتر در گرم) مختلف هايتیمار با شده تغذيه هايگوساله در نوع جی ايمونوگلوبین نیانگیم -4 جدول

  G ایمونوگلوبین

 (لیتر در گرم)

  نیتیفر

 (تریليلیم در گرمنانو)

  كل پروتئین

 (لیتر در گرم)
 تیمار

05/1   b20/3 00/6 (شاهد) مرغتخم فاقد شیر 

50/1   b00/2 80/5 خام مرغتخم درصد 5/7ی حاو شیر 

50/1   b00/3 40/6 بیوتین همراهبه خام مرغتخم درصد 5/7ی حاو شیر 

40/1  a90/5 00/6 مرغتخم پودر درصد 5/7ی حاو شیر 

10/0  خطای استاندارد میانگین 20/0 73/0 

75/0  احتمالسطح  44/0 05/0 

 گیرینمونه زمان   

40/1  b50/2 00/6  پرورش 28روز 

60/1   a50/4 10/6  پرورش 56روز 

10/0  خطای استاندارد میانگین 15/0 60/0 

13/0  احتمالسطح  90/0 03/0 

 جنس   

50/1  نر 00/6 50/3  

50/1  ماده 10/6 50/3  

 خطای استاندارد میانگین 10/0 90/0 10/0

9/0  احتمالسطح  56/0 51/0 

 هستند داریمعني عدم نماینده مشابه حروف با و دارمعني اختالف نماینده متفاوت حروف با ستون هر در هامیانگین

(05/0P<). 

 

 يكلي ريگجهينت

 ثیرأت گوساله عملکرد بر مرغتخم از استفاده كه گفت توانمي آزمایش، این نتایج به توجه با

 كم چگاليلیپوپروتئین با  باال، چگاليلیپوپروتئین با  ل،وكلستر د،یسریگلیتر غلظت .نداشت یداريمعن

 سطحی عدد نظر از اما نکرد،ی رییتغ مرغتخم مصرف با خونخیلي كم  چگاليلیپوپروتئین با  و

 .افتی كاهش شاهد ماریت به نسبت خام مرغتخم ماریت در خون كم چگاليلیپوپروتئین با  و كلسترول

 ادیپی رییتغ زین خون كل نیپروتئ و نوع جي ایمونوگلوبین صغلظت. نبود دارمعني كاهش این ندچ هر

 دهندهنشان نیوتیب مکمل لوگرمیك در گرميلیم کی كردن اضافه با پاسخ، نبودن علتهبي طرف از. نکرد
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 عملکرد كاهش هبمنجر مرغ،تخم در موجود نیدیآو با پیوند یافتن علتهب نیوتیب كاهش كه است نیا

 خام مرغتخم ماریت و شاهد ماریت در خشک مادهی ظاهر هضم تیقابل .است نشده مطالعه نیا در

 پودر از استفاده بای داريمعن طورهب خون نیتیفر غلظت .بود ترشیبی داريمعن طورهب نیوتیب با همراه

 تا مرغتخم از استفاده كه داد نشان پژوهش این نتایج .افتی شیافزا شاهد ماریت به نسبت مرغ،تخم

  .است نداشته ثیریأت شیرخوار هایگوساله خونی فاكتورها و عملکرد روی درصد 5/7 سطح

 

 تشکر و قدرداني

گل پودر وسیله از جناب آقای دكتر مبصری مدیر شركت كیمیا رشد، مدیر عامل شركت بدین

نیاز پژوهش همچنین از مدیریت اولیه موردمین مواد أدلیل تهشركت مرغ كالجان بگلستان و همچنین 

 گردد.علت فراهم كردن شرایط انجام تحقیق تشکر و قدرداني ميواحد گاوداری شركت نصر اخوت به
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Abstract1 

To investigate the nutritive value of egg and the possible use of waste eggs and 

spray-dried whole egg, as alternative protein source in neonatal calves, an 

experiment was done using twenty female and male Holstein calves. The 

treatments were: 1) milk without egg (control), 2) milk contain 7.5% raw egg, 3) 

milk containhng 7.5% raw egg and biotin (1 mg/kg), 4) milk contain, 7.5% spray-

dried whole egg powder, in a 57/d feeding trial. Data were analyzed in a 

completely randomized design (CRD). The results showed that there were no 

significant differences between treatments on body weight (BW), average daily 

gains (ADG), dry mater (DM) intakes and feed conversion ratio (FCR) of calves. 

Digestibility of dry matter in control and milk containing 7.5% raw egg and biotin 

increased significantly. The concentration of cholesterol, triglycerides, high density 

lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL) and very low density lipoprotein 

(VLDL) were not significant difference versus treatment control. The 

Concentration of blood ferritin significantly increased by egg powder. There were 

no significant differences between treatments on IgG and total protein of blood 

calves. Results of experiment showed that feeding of calves with milk contain 

7.5% egg, without negative effets on performance and blood parameters of calves.  
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