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اثرات شیر حاوی تخممرغ و بیوتین بر عملکرد ،فراسنجههای خونی ،فريتین،
ايمونوگلوبولین  Gو قابلیت هضم گوسالههای هلشتاين
راضيه ملك* ،1تقي قورچي ،2بهروز دستار 2و آشور محمد

قرهباش3

1دانشآموخته كارشناسيارشد و  2استاد گروه تغذیه دام و طیور دانشکده علوم دامي دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي
گرگان3 ،استادیار گروه علوم دامي ،دانشکده كشاورزی و منابع طبیعي دانشگاه گنبدكاووس
تاریخ دریافت93/02/14 :؛ تاریخ پذیرش94/06/26 :

چکيده
بهمنظور تعیین ارزش غذایي تخممرغ و امکان استفاده از ضایعات تخممرغ و پودر تخممرغ،
1

بهعنوان یک منبع پروتئیني جدید در گوسالههای شیرخوار ،آزمایشي با  20راس گوساله نر و ماده
هلشتاین انجام شد .تیمارهای آزمایشي بهترتیب شامل؛ شیر فاقد تخممرغ (شاهد) ،شیر حاوی 7/5
درصد تخممرغ خام ،شیر حاوی  7/5درصد تخممرغ خام به همراه بیوتین (یک میليگرم در كیلوگرم)
و شیر حاوی  7/5درصد پودرتخممرغ كامل بودند كه بهمدت  57روز تغدیه شدند .نتایج نشان داد كه
بین تیمارها از لحاظ وزن نهایي ،افزایش وزن روزانه ،ماده خشک مصرفي و ضریب تبدیل غذایي
تفاوت معنيداری وجود نداشت .قابلیت هضم ماده خشک مصرفي در گروه شاهد و تیمار شیر حاوی
 7/5درصد تخممرغ خام همراه با بیوتین بیشتر بود .در غلظتهای كلسترول ،تریگلیسرید،
لیپوپروتئین با چگالي باال ،لیپوپروتئین با چگالي كم و لیپوپروتئین با چگالي خیلي كم خون (میليگرم
در دسيلیتر) اختالف معنيداری با تیمار شاهد وجود نداشت ،اما غلظت فریتین خون در تیمار شیر
حاوی  7/5درصد پودر تخممرغ نسبت به سایر تیمارها بیشتر بود .همچنین در دو دوره مختلف
خونگیری بین تیمارها اختالف معنيداری از نظر ایمونوگلوبین نوع جي و پروتئین كل خون گوساله
دیده نشد .نتایج این پژوهش نشان داد كه ميتوان از تخممرغ تا سطح  7/5درصد در تغذیه گوسالههای
شیرخوار استفاده كرد ،بدون اینكه اثر منفي بر عملکرد و فراسنجههای خون گوسالههای شیرخوار
داشته باشد.
واژههاي کلیدي :بیوتین ،تخممرغ ،شیر ،گوساله هلشتاین
*نویسنده مسئولghoorchit@yahoo.com :
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مقدمه
شناسایي منابع خوراكي جدید برای استفاده در تغذیه دام و طیور و تعیین ارزش غذایي همراه با
نحوه استفاده از آنها ميتواند موضوع پژوهشهای مناسب كاربردی و اقتصادی برای كشور باشد .با
توجه به اینكه تعداد قابل توجهي تخممرغ طي حمل و نقل ،نگهداری در انبار و موقع فروش شکسته
ميشوند و قابل مصرف برای انسان نميباشند ،تصور ميشود كه تخممرغهای شکسته غیرقابل فروش
بهعنوان یک ماده خوراكي با كیفیت باال ميتوانند در تغذیه حیوانات استفاده شوند ،كه مطالعات كمي
در این رابطه انجام شده است .اخیراً تخممرغ ،این منبع عالي از پروتئین و چربي ،مورد توجه بسیاری
از محققان قرار گرفته و تحقیقاتي در رابطه با استفاده از آن بهعنوان یک منبع پروتئین ارزان و متنوع،
بهصورت كاربردی در تغذیه حیوانات انجام شده است (هیل و همکاران ،2001 ،كالگ و همکاران،
 2000و اسکات و همکاران.)1999 ،
تخممرغ غذای كاملي است و اكثر مواد ضروری مورد نیاز بدن را دارد .كلسترول زرده تخممرغ
یکي از عناصر با اهمیت غذایي ميباشد .هرتخممرغ حاوی حدود  76كیلوكالری انرژی 6 ،گرم پروتئین
و  3/8واحد بینالمللي رتینول ميباشد .تخممرغ یک منبع غني از اسیدهای چرب غیراشباع ،اسیدهای
آمینه ضروری ،اسیدفولیک ،كولین (مایوراساكورن و همکاران )2008 ،و سیانوكوباالمین 1و آرژنین
ميباشد (كوبینک و همکاران .)2004 ،همچنین زرده تخممرغ غني از آهن بوده و مصرف آن ،با توجه
به كمبود آهن در شیر ،در جلوگیری از كمبود آهن نقش مهمي را ایفا ميكند (مکریدس و همکاران،
 .)2002زرده تخممرغ یکي از معدود غذاهایي است كه بهطور طبیعي حاوی كولهكلسيفرول ميباشد.
سفیده تخممرغ منبع ایدهآل پروتئین است ،زیرا حاوی تمامي اسیدهای آمینه ضروری در نسبتهای
بهینه ميباشد (حسننیا و همکاران.)2006 ،
بیوتین جزو ویتامینهای گروه ب ميباشد كه در بسیاری از غذاها از جمله شیر ،دانههای روغني،
سبزیجات و تخممرغ یافت یافت ميشود .دادن آویدین به حیوانات باعث بروزكمبود بیوتین ميشود.
پروتئین آویدین در سفیده تخممرغ وجود داشته و در صورت تركیب با ویتامین از جذب آن جلوگیری
ميكند (مکدونالد و همکاران .)2011 ،افزودن بیوتین بهمقداری كه بیش از توانایي تركیب آویدین با
بیوتین باشد ،از ظهورعالئم كمبود جلوگیری كرده و ضایعات بهبود ميیابند .آویدین در اثر حرارت
1-B12

2

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)3شماره (1394 )2

مرطوب از بین ميرود .بنابراین هنگامي كه سفیده تخممرغ بهصورت پخته شده مصرف شود ،كمبود
بیوتین بهوجود نميآید (لیسون و سامرز.)2011 ،
ایمونوگلوبینهای زرده تخممرغ كاربرد زیادی از لحاظ درماني و ایمنيشناسي دارند .اخیراً
پرورشدهندگان از تخممرغ بهصورت كاربردی در حیوانات بیمار برای تقویت سیستم ایمنيشان
استفاده ميكنند .آنتيبادیهای الزم برای ایمنسازی غیرفعال در گوساله را ميتوان از منابع مختلفي
تأمین كرد .یکي از این منابع آنتيبادیهای زرده تخممرغ است كه از جهات زیادی نسبت به سایر
منابع برتری دارد .زماني كه آنتيبادیهای زرده تخممرغ بهصورت خوراكي تجویز ميشوند ،ميتوانند
برای ایمني غیرفعال علیه بیماریهای عفوني اسهالي حیوانات استفاده شوند (كولمن.)2000 ،
سانتورو و همکاران ( )2003با مطالعهای كه روی گوسالههای نر هلشتاین انجام دادند ،گزارش
كردند كه وقتي گوسالهها از جایگزین شیری تغدیه كردند كه  50درصد پروتئین آن از تخممرغ تهیه
شده بود ،پس از شیرگیری ،ماده خشک و خوراک استارتر بیشتری را مصرف كردند ،همچنین افزایش
وزن بدن بیشتری در مقایسه با گوسالههای تغذیه شده با آغوز و جایگزین شیر بدون تخممرغ داشتند.
كالگ و همکاران ( )2000گزارش كردند زمانيكه گوسالهها با جایگزین شیر حاوی  30درصد
تخممرغ تغذیه شدند ،مصرف خوراک و افزایش وزن بدن قابل قبولي داشتند .در مطالعهای كه توسط
توچت و همکاران ( )2002در تغذیه گوساله با  4سطح صفر 10 ،5 ،و  15درصد تخممرغ بهعنوان یک
منبع پروتئیني در شیر جانشین انجام گرفت ،افزایش وزن گوسالههای تغذیه شده با سطح  5درصد
تخممرغ نسبت به گوسالههای تغذیه شده با تیمار شاهد بیشتر بود.
از اینرو ،هدف از انجام این پژوهش تعیین ارزش غذایي تخممرغ و استفاده از ضایعات تخممرغ
و پودر تخممرغ بهعنوان یک منبع بسیار عالي از پروتئین و چربي در تغذیه گوسالههای شیرخوار بود.
مواد و روشها
در قفسهای انفرادی 20 ،رأس گوساله نر و ماده نژاد هلشتاین با متوسط وزن زنده 35/6 ± 2
كیلوگرم در قالب یک طرح كامالً تصادفي با  4تیمار و  5تکرار قرار داده شدند .قبل از شروع تحقیق2 ،
هفته دوره عادتپذیری در نظر گرفته شد .تخممرغ خام مورد نیاز از تخممرغهای شکسته و غیرقابل
استفاده برای مصرف انساني شركت مرغ كالجان در شهرستان گرگان و پودر تخممرغ از شركت گل
پودر گلستان و بیوتین از شركت كیمیا رشد واقع در شهرک صنعتي آققال در استان گلستان تهیه شدند.
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تیمارهای آزمایشي عبارت بودند از )1 :شیر فاقد تخممرغ (شاهد) و  )2شیر حاوی  7/5درصد
تخممرغ خام  )3شیر حاوی  7/5درصد تخممرغ خام بههمراه بیوتین (یک میليگرم در كیلوگرم) و )4
شیر حاوی  7/5درصد پودر تخممرغ كامل .گوسالهها در تیمار شاهد با  4كیلوگرم شیر در روز و
گوسالهها در سایر تیمارها با  3/700كیلوگرم شیر و  2عدد تخممرغ در روز تغذیه شدند.
گوسالهها تا  72ساعت پس از تولد با آغوز و شیر انتقالي بهمیزان  10درصد وزن هنگام تولد تغذیه
شدند و سپس تا زمان از شیرگیری با شیر تازه گاو ،دو وعده در روز ،در ساعتهای  6صبح و  17به
میزان  10درصد وزن هنگام تولد تغذیه شدند .آب ،ساعتي پس از مصرف شیر در اختیار گوسالهها قرار
ميگرفت .گوسالهها پس از این كه سه روز متوالي بهمیزان بیشتر از  900گرم در روز از كنسانتره
شروعكننده مصرف كردند ،از شیر گرفته شدند .جیره آغازین پس از سه روزگي در اختیار گوسالهها
قرار داده شد (جدول  .)1خوراک مصرفي بر اساس نیاز گوساله ،روزانه در دو نوبت صبح و عصر
بهصورت انفرادی ،در اختیار دامها قرار گرفته و باقيمانده خوراک ،هر روز صبح جمعآوری و توزین
ميشد .همچنین مصرف خوراک در طول آزمایش روزانه اندازهگیری شد .توزین دامها هر چهار هفته
یکبار در ساعت  10صبح صورت گرفت .پس از پایان مدت آزمایش ،میانگین صفات وزن نهایي،
افزایش وزن روزانه ،ماده خشک مصرفي روزانه و ضریب تبدیل غذایي برای گروههای مختلف
آزمایشي محاسبه و از نظر آماری با هم مقایسه گردید.
جهت ارزیابي فراسنجههای خوني ،راس ساعت  10صبح روزهای  28و  56پرورش ،نمونه خون
وداج از گردن  3گوساله در هر تیمار ،برای تعیین ایمونوگلوبین نوع جي ،فریتین ،پروتئین كل و
پارامترهای چربي خون گرفته شد .در پایان آزمایش نیز از همان  3گوسالهای كه در ابتدای آزمایش
خونگیری شده بود ،عمل خونگیری انجام گرفت .نمونههای خون بالفاصله به آزمایشگاه دانشگاه
كشاورزی و منابع طبیعي گرگان منتقل و سانتریفوژ شدند ( 3300دور در دقیقه بهمدت  20دقیقه).
پالسمای حاصل در  -20درجه سانتيگراد نگهداری شد .ایمونوگلوبین نوع جي و فریتین در
آزمایشگاه الندا در شهر گرگان اندازهگیری شدند .پروتئین كل و پارامترهای چربي با استفاده از كیت
پارسآزمون در آزمایشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعي گرگان اندازهگیری شدند .برای تعیین قابلیت
هضم مواد مغذی حد فاصل روزهای  50تا  57بهمدت  7روز نمونهگیری از خوراک و مدفوع انجام
شد .نمونههای مدفوع هر روز صبح از طریق تحریک مقعد گوسالهها بدون مخلوط شدن با ادرار
برداشته ميشدند .نمونههای خوراک و مدفوع تا زمان تجزیه شیمیایي در دمای  -20درجه سانتيگراد
نگهداری شدند.
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طرح آماري :دادههای عملکرد با استفاده از آزمایش فاكتوریل  2( 2×4سطح جنس و  4سطح تیمار)
در قالب طرح كامالً تصادفي با استفاده از رویه مدل خطي تعمیم یافته 1در نرمافزار سامانه تحلیل
آماری )2003( 2نسخه ویرایش شده  9.2تجزیه واریانس شدند.
دادههای پروتئین كل ،فریتین و ایمونوگلوبین نوع جي ،فاكتورهای چربي (كلسترول ،تریگلیسرید،
لیپوپروتئین با چگالي باال ،لیپوپروتئین با چگالي كم و لیپوپروتئین با چگالي خیلي كم خون) با استفاده
از آزمایش فاكتوریل  2( 2×2×4سطح زمان 2 ،سطح جنس و  4سطح تیمار) در قالب طرح كامالً
تصادفي با استفاده از رویه مدل خطي تعمیم یافته سامانه تحلیل آماری ( )2003نسخه ویرایش شده
 9.2در نرمافزار آماری ( SAS )2003نسخه ویرایش شده  9.2مورد تجزیه آماری قرار گرفتند.
Yijkl=µ+Ai+Bj+Ck+(AB)ij+(AC)ik+(BC)jk+(ABC)ijk+eijkl

 =Yijklهر مشاهده از فراسنجههای مورد اندازهگیری =µ ،میانگین كل =Ai ،اثر فاكتور اول (زمان)،
 =Bjاثر فاكتور دوم (جنس) =Ck ،اثر فاكتور سوم (تیمار) =(AB)ij ،اثر متقابل زمان در جنس،
 =(AC)ikاثر متقابل زمان در تیمار =(BC)jk ،اثر متقابل جنس در تیمار = (ABC)ijk ،اثر متقابل
زمان و جنس در تیمار و  =eijklخطای آزمایشي
تحلیل آماری دادههای قابلیت هضم با استفاده از طرح كامالً تصادفي و رویه مدل خطي تعمیم
یافته ،در نرمافزار سامانه تحلیل آماری ( )2003نسخه ویرایش شده  9/2صورت گرفت و مقایسه
میانگینها با آزمون دانکن انجام شد.

1- GLM
2- SAS
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جدول  -1نسبت اقالم خوراکی استفاده شده در کنسانتره شروع کننده.
اجزاء جیره

درصد

مواد مغذی

آرد ذرت

30

انرژی متابولیسمي (مگاكالری بر كیلوگرم)

2/78

آرد جو

20

پروتئین خام (درصد)

19/50

كنجاله سویا

34

سبوس

8/2

تفاله چغندر

5

نمک

0/2

پودر صدف

1

دیكلسیم فسفات

0/5

مکمل

0/5

جوش شیرین

0/5

مکمل ویتامیني و معدني

0/1

تركیب مکمل ویتامیني و معدني 500000 :واحد بینالمللي در كیلوگرم رتینول 100000 ،واحد بینالمللي در كیلوگرم كولهكلسي فرول،
 100واحد بینالمللي در كیلوگرم ویتامین توكوفرول 400 ،میليگرم در كیلوگرم آنتياكسیدان 196000 ،میليگرم در كیلوگرم كلسیم،
 96000میليگرم در كیلوگرم فسفر 71000 ،میليگرم در كیلوگرم سدیم 19000 ،میليگرم در كیلوگرم منیزیم 3000 ،میليگرم در
كیلوگرم آهن 3000 ،میليگرم در كیلوگرم روی 2000 ،میليگرم در كیلوگرم منگنز 300 ،میليگرم در كیلوگرم مس 100 ،میليگرم در
كیلوگرم ید 100 ،میليگرم در كیلوگرم كبالت و  1میليگرم در كیلوگرم سلنیوم.

نتايج و بحث
وزن زنده گوسالهها :اثر استفاده از تخممرغ خام و پودر كامل تخممرغ در شیر بر وزن گوسالهها در
جدول  2نشان داده شده است .نتایج آزمایش نشان داد وزن گوسالههای تغذیه شده با جیرههای
مختلف (كیلوگرم) در روز اول ،روز  29و روز  57تفاوت معنيداری با یکدیگر نداشتند ( .)P>0/05از
نظر عددی بیشترین وزن در روز  29و روز  ،57بهترتیب با میانگین  55/7و  78/8كیلوگرم ،مربوط به
تیمار شیر حاوی  7/5درصد تخممرغ خام بود و كمترین وزن در روز  29و روز  ،57بهترتیب با
میانگین  54/0و  74/9كیلوگرم ،مربوط به تیمار شیر حاوی  7/5درصد تخممرغ خام بههمراه بیوتین
بود ،ولي این تفاوتها معنيدار نبود ( .)p>0/05در مطالعه كواگلي ( ،)2002گوسالههای تغذیه شده با
جایگزین شیر محتوی  10و  20درصد پودر تخممرغ ،بهترتیب  4/5و  7/1كیلوگرم از گروه شاهد
سبکتر بودند و گوسالههایي كه با بیشترین سطح پودر تخممرغ ( 30درصد) تغذیه شدند  11كیلوگرم
وزن كمتری نسبت به گروه شاهد داشتند كه با نتایج پژوهش حاضر مطابقت ندارد.
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افزايش وزن گوسالهها :اثر استفاده از تخممرغ خام و پودر تخممرغ كامل در شیر گوساله بر افزایش
وزن روزانه گوسالهها در جدول  2نشان داده شده است .تجزیه آماری دادههای افزایش وزن روزانه
گوسالههای تغذیه شده با جیرههای مختلف (گرم در روز) در  1-29روزگي 30-57 ،روزگي و 1-57
روزگي نشان داد كه تیمارها بر اضافه وزن روزانه گوسالهها مؤثر نبوده و گوسالههای تغذیه شده با
جیرههای مختلف دارای اضافه وزنهای مشابهي بودند ( .)P>0/05از نظر عددی گوسالههایي كه از
تخممرغ خام استفاده كردند ،افزایش وزن بهتری نسبت به تیمار شاهد و دو تیمار دیگر داشتند.
كوروكي و همکاران ( )1994نشان دادند كه گوسالههای تغذیه شده با پودر تخممرغ ،در مقایسه با
تیمار شاهد افزایش وزن بیشتری داشتند .در مطالعه كواگلي ( )2002افزایش وزن روزانه بدن در -28
 1روزگي 29-56 ،روزگي و  1-56روزگي با افزایش مقدار پودر تخممرغ در جایگزین شیر بهطور
معنيداری كاهش پیدا كرد .افزایش وزن روزانه در گوسالههای تغذیه شده با  10و  20درصد پودر
تخممرغ  24و  38درصد بهترتیب كاهش پیدا كرد كه این كاهش عملکرد را به حضور عوامل ضد
تغذیهای در تخممرغ ،عدم توازن مواد مغذی و بیماریها نسبت دادند (كواگلي .)2002 ،در مطالعه
اسکات و همکاران ( )1999گوسالههای تغذیه شده با صفر 25 ،و  50درصد پودر تخممرغ ،روزانه
بهترتیب  220 ،320و  190گرم افزایش وزن ،در طول  56روز مطالعه داشتند .نتایج ما مشابه گزارش
توچت و همکاران ( )2002و هیل و همکاران ( )2001بود كه نشان دادند گوسالههایي كه از  10درصد
تخممرغ در جیره استفاده كردند ،رشد مشابهي با تیمار شاهد داشتند .كواگلي ( )2000و اسکات و
همکاران ( )1999نتایج متفاوتي را گزارش كردند گوسالههای تغذیه شده با  10درصد تخممرغ بهطور
معنيداری كاهش رشد را نشان دادند .در این دو تحقیق گوسالهها تا روز  29استارتر دریافت نکرده
بودند .در حاليكه در مطالعه حاضر و همچنین توچت و همکاران ( )2002و هیل و همکاران ()2001
گوسالهها از انتهای هفته اول استارتر را دریافت كردند .كالگ و همکاران ( )2000نیز گزارش كردند
كه افزودن  30درصد پروتئین تخممرغ در جایگزین شیر گوساله ،سبب شد تا گوسالهها افزایش وزن
روزانه مشابهي با تیمار شاهد داشته باشند.
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جدول  -2تأثیر تیمارهاي آزمايشی بر عملکرد گوسالهها (بر حسب کیلوگرم).
تیمار آزمایشي
صفات مورد
مطالعه

شیر فاقد
تخممرغ

شیر حاوی 7/5

شیر حاوی 7/5

خطای

سطح

 7/5درصد

درصد تخممرغ خام

درصد پودر

استاندارد

معنيداری

تخممرغ خام

بههمراه بیوتین

تخممرغ

میانگین

شیر حاوی

وزن بدن (كیلوگرم)
روز اول

34/60

36/90

36/20

34/90

1/90

0/82

روز 29

54/80

55/70

54/00

54/4

1/50

0/86

روز 57

78/40

78/70

74/90

74/90

3/15

0/72

افزایش وزن روزانه (گرم در روز)
 1-29روزگي

680/30

681/00

672/40

604/90

52/90

0/66

 30-57روزگي

793

853/40

679/40

807/70

109/30

0/75

 1-57روزگي

725/60

772/40

657/00

726/10

57/30

0/61

ماده خشک مصرفي (گرم در روز)
 1-29روزگي

662/00

693/50

591/10

592/50

40/75

0/26

 30-57روزگي

1154/50

1109/20

1105/10

1043/10

20/60

0/03

 1-57روزگي

918/70

890/60

851/10

812/40

28/00

0/01

ضریب تبدیل غذایي
 1-29روزگي

1/00

1/00

1/00

1/20

0/10

0/93

 30-57روزگي

1/20

1/50

1/80

1/40

0/20

0/55

 1-57روزگي

1/30

1/20

1/40

1/20

0/10

0/54

51/40b

55/70a

50/20b

2/75

0/06

قابلیت هضم ماده
خشک

59/90a

میانگینها در هر ردیف با حروف متفاوت نماینده اختالف معنيدار و با حروف مشابه نماینده عدم وجود اختالف معنيدار
( .)P>0/05هستند.

ماده خشك مصرفی و قابلیت هضم :نتایج تجزیه آماری دادههای صفت ماده خشک مصرفي
گوسالهها نشان داد كه برای ماده خشک مصرفي  30-57روزگي ،اثر سن اولیه ( )P=0/005و اثر وزن
اولیه نیز ( )P=0/019معنيدار بود .همچنین برای ماده خشک مصرفي  1-57روزگي ،اثر سن اولیه
( )P=0/064و اثر وزن اولیه ( )P=0/032معنيدار بود (جدول .)2
اثر استفاده از تخممرغ خام و پودر تخممرغ كامل در شیر گوساله بر قابلیت هضم ظاهری ماده
خشک در جدول  2نشان داده شده است .مقایسه میانگین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک نشان داد
كه تیمارهای مختلف بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک تأثیر داشته بهطوری كه در تیمار شاهد و
8
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تیمار شیر حاوی  7/5درصد تخممرغ خام همراه با بیوتین قابلیت هضم ظاهری ماده خشک بیشتر بود
(.)P<0/05
در مطالعه كواگلي ( ،)2002گوسالههای تیمار شاهد ماده خشک بیشتری را نسبت به جایگزین
شیر محتوی  10و  20درصد پودر تخممرغ مصرف كردند و با افزایش پودر تخممرغ ماده خشک
مصرفي كاهش پیدا كرده بود كه با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد .در مطالعهای كه توسط توچت و
همکاران ( )2002روی تخممرغ بهعنوان یک منبع پروتئیني در شیر جانشین با  4سطح صفر 10 ،5 ،و
 15درصد تخممرغ انجام گرفت ،میانگین مصرف خوراک روزانه گوسالهها تیمارهای آزمایشي تفاوتي
با همدیگر نداشتند.
ضريب تبديل غذايی :اثر استفاده از تخممرغ خام و پودر تخممرغ كامل در شیر گوساله بر ضریب
تبدیل غذایي در جدول  2نشان داده شده است .تجزیه دادههای مربوط به ضریب تبدیل غذایي
گوسالههای تغذیه شده با جیرههای مختلف در  1-29روزگي 30-57 ،روزگي و  1-57روزگي نشان
داد كه تیمارها بر ضریب تبدیل غذایي گوسالهها مؤثر نبوده و گوسالههای تغذیه شده با جیرههای
مختلف ضریب تبدیل غذایي مشابهي داشتند ( )P>0/05و استفاده از تخممرغ خام و پودر تخممرغ
كامل در شیر نتوانست سبب تفاوت در ضریب تبدیل غذایي گوسالهها شود .در مطالعه كواگلي
( )2002كه از جایگزین شیر محتوی صفر 10 ،و  20درصد پودر تخممرغ مصرف كردند بازده استفاده
از خوراک بهطور قابل توجهي كاهش یافته بود .در مطالعه اسکات و همکاران ( )1999نیز بازده
استفاده از خوراک در گوسالههای تغذیه شده با  25و  50درصد پودر تخممرغ ،بهترتیب  29و 38
درصد كاهش یافته بود ،كه با نتایج ما مشابه نبود.
اثر تیمارها بر متابولیتهاي خونی :اثر استفاده از تخممرغ خام و پودر تخممرغ كامل در شیر گوساله
بر غلظت كلسترول و تریگلیسرید خون در جدول  3نشان داده شده است .تیمارهای مختلف بر
غلظت كلسترول و تریگلیسرید خون تأثیر نداشتند ( .)P>0/05استفاده از تخممرغ خام و پودر
تخممرغ كامل در شیر نتوانست سبب تفاوت در كلسترول خون و تریگلیسرید خون گوسالهها شود.
مقایسه میانگین غلظت ،لیپوپروتئین با چگالي باال ،لیپوپروتئین با چگالي كم و لیپوپروتئین با چگالي
خیلي كم خون در گوسالههای تغذیه شده با تیمارهای مختلف نشان داد كه استفاده از تخممرغ خام و
پودر تخممرغ كامل در شیر نتوانست سبب تفاوت شود (جدول  .)3طبق جدول  3با افزایش سن
گوسالهها مقدار كلسترول ،تریگلیسیرید و لیپوپروتئین با چگالي باال ،لیپوپروتئین با چگالي كم و
لیپوپروتئین با چگالي خیلي كم خون افزایش یافت.
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جدول  -3میزان کلسترول ،تريگلیسريد ،لیپوپروتئین با چگالی باال ،لیپوپروتئین با چگالی کم و لیپوپروتئین با چگالی
خیلی کم خون در گوسالههاي تغذيه شده با تیمارهاي مختلف (میلیگرم در دسیلیتر)
لیپوپروتئین

لیپوپروتئین

لیپوپروتئین با

با چگالي باال

با چگالي كم

چگالي خیلي كم

744/60

5/20
13/30

تیمار

كلسترول

تریگلیسرید

شیر فاقد تخممرغ

812/70

26/00

62/90

شیر حاوی  7/5درصد تخممرغ خام

683/60

66/40

86/10

584/20

836/90

33/10

80/70

749/60

6/60

شیر حاوی  7/5درصد پودر تخممرغ

700/10

35/60

69/70

623/30

7/10

خطای استاندارد میانگین

92/95

13/95

14/50

91/05

2/80

سطح احتمال

0/13

0/84

0/89

0/10

0/84

شیر حاوی  7/5درصد تخممرغ خام
بههمراه بیوتین

زمان نمونهگیری
روز  28پرورش

666/20

33/90

70/80

588/60

6/80

روز  56پرورش

850/50

46/70

78/90

762/20

9/30

خطای استاندارد میانگین

61/60

11/65

10/35

62/15

2/30

سطح احتمال

0/08

0/68

0/52

0/11

0/68

جنس
746/50

44/20

87/80

649/80

8/8

نر
ماده

774/90

34/80

56/70

711/20

7/00

خطای استاندارد میانگین

69/55

10/55

8/55

68/80

2/10

سطح احتمال

0/40

0/72

0/06

0/19

0/72

میانگینها در هر ردیف با حروف متفاوت نماینده اختالف معنيدار و با حروف مشابه نماینده عدم وجود اختالف معنيدار
( .)P>0/05هستند.

روسندو و همکاران ( )2004عنوان كردند كه استفاده از مکمل بیوتین غلظت اسیدهای چرب غیر
استریفیه پالسما و تری آسیل گلیسرول كبد را كاهش و غلظت گلوكز پالسما ،تولید شیر و غلظت
پروتئین آن را افزایش داد .اولویو و همکاران ( )2003ابراز داشتند كه اضافه كردن مکمل بیوتین به
جیره سطوح گلوكز ،اسیدهای چرب فرار و لیپیدها را افزایش داده است .اطالعات بسیار محدودی در
رابطه با تأثیر تغذیه تخممرغ و بیوتین در كلسترول و تریگلیسیرید در گوسالههای نوزاد موجود
ميباشد .در سالهای قبل اینگونه تصور ميشد كه تخممرغ كلسترول خون را افزایش ميدهد ،اما تنها
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نوع چربيهای اشباع شده باعث افزایش كلسترول و در نتیجه میزان لیپوپروتئین با چگالي كم ميباشند.
الزم بهذكر است كه تخممرغ دارای چربيهای اشباع نشده ميباشد كه ميتواند میزان كلسترول بد خون
را كاهش دهد .ناتولي و همکاران ( )2007اظهار داشتند مصرف سه تا چهار تخم مرغ در هفته در
انسان منجربه افزایش لیپوپروتئین با چگالي كم خون تقریباً به میزان  0/05میلي مول بر لیتر
ميشود .بارونا و همکاران ( )2012گزارش نمودند افزایش كلسترول جیره با عث افزایش
لیپوپروتئین با چگالي كم ميشود .مدل های رگرسیوني مبین ارتباط خطي بین كلسترول جیره و
كلسترول سرم مي باشند .
ايمونوگلوبین نوع جی خون :یافتههای مربوط به غلظت ایمونوگلوبین جي گوسالهها در نمونههای
گرفته شده (جدول  )4نشان داد كه بین تیمارهای مختلف از نظر میزان ایمونوگلوبین جي اختالف
معنيداری وجود ندارد ( .)P>0/05بهطور كلي استفاده از تخممرغ خام و پودر تخممرغ كامل در شیر
نتوانست سبب تفاوت در ایمونوگلوبین جي خون گوسالهها شود ( .)P>0/05اثر زمان نیز بر غلظت
ایمونوگلوبین جي خون معنيدار نبود ( .)P>0/05همسو با نتایج پژوهش حاضر ،در مطالعه كواگلي
( )2002با تغذیه جایگزین شیر محتوی سطوح صفر 10 ،و  20درصد پودر تخممرغ در جایگزین شیر،
میزان ایمونوگلوبین جي پالسمای خون تیمارها معنيدار نبود .همچنین ،در مطالعه توچت و همکاران
( )2002نیز با جایگزین شیری كه حاوی سطوح  10 ،5و  15درصد تخممرغ بود ،میزان ایمونوگلوبین
جي بین تیمارها تفاوت معنيداری را نشان نداد.
فريتین خون :سلولهای مخاط روده و مخاط معده آهن را جذب و آن را تبدیل به فریتین ميكنند.
پس از اینكه سلولهای مزبور از لحاظ فیزیولوژیکي از فریتین اشباع شدند ،عمل جذب متوقف
گردیده و تنها بعد از آزاد شدن آهن از فریتین و انتقال آن به داخل پالسمای خون مجدداً از سرگرفته
ميشد (مکدونالد و همکاران.)2011 ،
اثر استفاده از تخممرغ خام و پودر تخممرغ كامل در شیر گوساله بر غلظت فریتین خون در جدول
 4نشان داده شده است .مقایسه میانگین غلظت فریتین خون در گوسالههای تغذیه شده با تیمارهای
مختلف بهترتیب برابر با  3/0 ،2/0 ،3/2و ( 5/9نانوگرم در میليلیتر) بود كه اختالف آماری معنيداری
بین میانگین كل در تیمارها مشاهده شد ( .)P<0/01استفاده از پودر تخممرغ كامل در شیر توانست
سبب تفاوت در فریتین خون گوسالهها شود .بیشترین میانگین فریتین خون مربوط به تیمار شیر
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حاوی  7/5درصد پودر تخممرغ با میانگین  5/9بود .اطالعات بسیار محدودی در رابطه با نقش بیوتین
و تخممرغ در متابولیسم آهن در گوسالههای نوزاد موجود ميباشد .مهری و همکاران ( )2002مقدار
آهن ،ظرفیت تام اتصال آهن ،اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوسالههای نوزاد را اندازهگیری
كردند .میزان فریتین سرم خون در پایان هفته چهارم بهطور معنيدار در گروه آزمایش باالتر از گروه
شاهد بود .این محققین مقدار فریتین در سرم خون در چهار هفتگي را در گستره  1/5تا  3/75نانوگرم
بر میليلیتر گزارش كردند.
پروتئین کل خون :اثر استفاده از تخممرغ خام و پودر تخممرغ كامل در شیر گوساله بر غلظت پروتئین
كل خون در جدول  4نشان داده شده است .میانگین مقدار كل پروتئین سرم خون در گوسالههای
تغذیه شده با تیمارهای مختلف بهترتیب برابر با  6/4 ،5/8 ،6/1و  6/0گرم در لیتر بود .تیمارهای
مختلف بر غلظت پروتئین كل خون تأثیر نداشته و گوسالههای تغذیه شده با جیرههای مختلف پروتئین
كل خون مشابهي داشتند ( .)P>0/05استفاده از تخممرغ خام و پودر تخممرغ كامل در شیر نتوانست
سبب تفاوت در پروتئین كل خون گوسالهها شود .اثر زمان نیز بر میزان پروتئین كل خون معنيدار نبود
( .)P>0/05در مطالعه كواگلي ( )2002با تغذیه جایگزین شیر محتوی صفر 10 ،و  20درصد پودر
تخممرغ در جایگزین شیر ،میزان پروتئین كل پالسمای خون در تیمار شاهد بیشتر بود ،ولي این
اختالف معنيدار نبود ،كه با نتایج پژوهش حاضر مطابقت داشت.
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نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)3شماره (1394 )2
جدول  -4میانگین ايمونوگلوبین نوع جی در گوسالههاي تغذيه شده با تیمارهاي مختلف (گرم در لیتر).
پروتئین كل

فریتین

ایمونوگلوبین G

(گرم در لیتر)

(نانوگرم در میليلیتر)

(گرم در لیتر)

شیر فاقد تخممرغ (شاهد)

6/00

3/20b

1/50

شیر حاوی  7/5درصد تخممرغ خام

5/80

b

2/00

1/50

شیر حاوی  7/5درصد تخممرغ خام بههمراه بیوتین

6/40

b

3/00

1/50

شیر حاوی  7/5درصد پودر تخممرغ

6/00

5/90a

1/40

خطای استاندارد میانگین

0/20

0/73

0/10

سطح احتمال

0/44

0/05

0/57

تیمار

زمان نمونهگیری
روز  28پرورش

6/00

2/50b

1/40

روز  56پرورش

6/10

4/50a

1/60

خطای استاندارد میانگین

0/15

0/60

0/10

سطح احتمال

0/90

0/03

0/13

جنس
1/50

نر

6/00

3/50

ماده

6/10

3/50

1/50

خطای استاندارد میانگین

0/10

0/90

0/10

سطح احتمال

0/56

0/51

0/9

میانگینها در هر ستون با حروف متفاوت نماینده اختالف معنيدار و با حروف مشابه نماینده عدم معنيداری هستند
(.)P<0/05

نتيجهگيري كلي
با توجه به نتایج این آزمایش ،ميتوان گفت كه استفاده از تخممرغ بر عملکرد گوساله تأثیر
معنيداری نداشت .غلظت تریگلیسرید ،كلسترول ،لیپوپروتئین با چگالي باال ،لیپوپروتئین با چگالي كم
و لیپوپروتئین با چگالي خیلي كم خون با مصرف تخممرغ تغییری نکرد ،اما از نظر عددی سطح
كلسترول و لیپوپروتئین با چگالي كم خون در تیمار تخممرغ خام نسبت به تیمار شاهد كاهش یافت.
هر چند این كاهش معنيدار نبود .غلظتص ایمونوگلوبین نوع جي و پروتئین كل خون نیز تغییری پیدا
نکرد .از طرفي بهعلت نبودن پاسخ ،با اضافه كردن یک میليگرم در كیلوگرم مکمل بیوتین نشاندهنده
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 منجربه كاهش عملکرد،این است كه كاهش بیوتین بهعلت پیوند یافتن با آویدین موجود در تخممرغ
 قابلیت هضم ظاهری ماده خشک در تیمار شاهد و تیمار تخممرغ خام.در این مطالعه نشده است
 غلظت فریتین خون بهطور معنيداری با استفاده از پودر.همراه با بیوتین بهطور معنيداری بیشتر بود
 نتایج این پژوهش نشان داد كه استفاده از تخممرغ تا. نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت،تخممرغ
. درصد روی عملکرد و فاكتورهای خون گوسالههای شیرخوار تأثیری نداشته است7/5 سطح
تشکر و قدرداني
 مدیر عامل شركت گل پودر،بدینوسیله از جناب آقای دكتر مبصری مدیر شركت كیمیا رشد
گلستان و همچنین شركت مرغ كالجان بهدلیل تأمین مواد اولیه موردنیاز پژوهش همچنین از مدیریت
.واحد گاوداری شركت نصر اخوت بهعلت فراهم كردن شرایط انجام تحقیق تشکر و قدرداني ميگردد
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Abstract
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% spraydried 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.
1
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