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 چکیده

ی یغذا ةدر جیر از جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکارات استفاده یثتأنظور بررسی این آزمایش به م

. آزمایش در قالب طرح جرا شدمرغ و لیپیدهای سرم ا گذار بر عملکرد، صفات کیفی تخم های تخم مرغ

در درصد جلبک،  21و  15، 11، 5های حاوی سطوح صفر،  تصادفی با پنج تیمار شامل جیره کامالً

، به w-36های الین  یهسوقطعه مرغ  111چهار قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع با  پنج تکرار و

تر موجب یشو ب درصد 11استفاده از جلبک در سطوح . گرفتهفتگی( انجام  34تا  23هفته ) 12مدت 

مرغ در  تخم ة(. تودP<15/1گروه شاهد شد ) در مقایسه باگذاری و افزایش ضریب تبدیل  کاهش تخم

دند، کمتر از تیمار شاهد بود کردرصد جلبک را دریافت  21و  15حاوی سطوح  ةنی که جیرپرندگا

(15/1>Pارتفاع سفید .)درصد جلبک در جیره،  5شده با سطوح بیش از  مرغ در پرندگان تغذیه تخم ة

ضخامت پوسته و وزن  ،(. استفاده از سطوح مختلف جلبک در جیرهP<15/1کمتر از تیمار شاهد بود )

ی ها تخم ة(. زردP<15/1گروه شاهد افزایش داد ) در مقایسه باداری  اطور معن همرغ را ب صوص تخممخ

در مقایسه های حاوی جلبک دریافت کردند، مالون دی آلدئید کمتر و ید بیشتری  ی که جیرهیها مرغ

 ثیریتأمرغ  تخم ةکلسترول زرد قدار(. استفاده از جلبک در جیره بر مP<15/1شاهد داشت ) با

(. بر P<15/1کلسترول سرم را کاهش داد ) ،درصد جلبک در جیره 21و  15ولی سطوح  ،نداشت

یر منفی بر عملکرد تأثدرصد بدون  5 توان از جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکا تا سطح می ،اساس نتایج

، محتوای مرغ د و عالوه بر بهبود ضخامت پوسته و چگالی تخمکرگذار استفاده  های تخم مرغ ةدر جیر

 مرغ و همچنین مدت زمان انبارداری آن را افزایش داد. ید در تخم

 

 ماندگاری، ید.گذار،  مرغان تخمگراسیالریوپسیز پرسیکا، مرغ،  صفات کیفی تخم ی کلیدی:ها واژه

 

 مقدمه

ها گروه بزرگی از گیاهان هستند که از لحاظ شکل و  جلبک

ه و مستقیم در طور گسترد اندازه تنوع زیادی داشته و به

شوند.  تغذیة انسان و همچنین تغذیة دام و طیوراستفاده می

این گیاهان حاوی مقادیر زیادی پروتئین، کربوهیدرات، 

ها هستند.  یداناکس ها و آنتی یتامینوعناصر معدنی، 

ها با توجه به فصل، سن، عوامل  ترکیبات شیمیایی جلبک

نوع آب و هوایی و محیطی، توزیع جغرافیایی و ت

. (Aguilera et al., 2005متغیر است ) ها آنفیزیولوژیکی 

های بسیاری در خصوص استفاده از جلبک به عنوان  گزارش

مادة خوراکی در تغذیة طیور منتشر شده است. به عنوان 

نمونه، گزارش شده است که مخلوط پودر ماهی و جلبک 
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، کند یمها پیشگیری  دریایی و نمک از بروز ریکتز در جوجه

 Cتنهایی، منبع مناسبی برای تأمین ویتامین  ولی جلبک به

(. نشان داده شده است که Nisizawa et al., 1987نیست )

درصد جلبک در جیره، بر  30و  4/3استفاده از سطوح 

های  ومیر، جوجه درآوری و وزن بدن مرغ مقدار مرگ

توانند تا  یمهای در حال رشد  گذار اثری ندارد و جوجه تخم

درصد جلبک را در جیرة خود بدون اثر منفی تحمل  30

(. در آزمایشی با Macintyre & Jenkins, 1952کنند )

روز  300درصد جلبک در جیره به مدت  30استفاده از 

ها دیده نشد و میانگین وزن و تولید  تغییری در سالمت مرغ

 34مرغ افزایش جزئی یافت، ولی افزایش جلبک به  تخم

 (.Black, 1954)تولید شد  درصد موجب کاهش

جنس گراسیالریوپسیز از ردة رودوفیاسه و تیرة 

های  ترین جلبک گراسیالریاسه است. این جنس، از فراوان

ی گرم رشد ها آبقرمز است که در نواحی استوایی و 

شده، بیشترین مقدار  کند. در بین انواع جلبک مطالعه یم

ز گزارش های قرم درصد( در جلبک 10تا  30پروتئین )

های قرمز منابع  (. جلبکMorgan et al., 1980شده است )

خوبی از ترکیبات فنولی نظیر فیلوفؤفایتین و فیوکوزانتین 

(، کاروتنوئیدها Siti et al., 2012اکسیدانی ) با خاصیت آنتی

(Herber-Mcneill & Van Elswyk, 1998،) ها و  گاالکتان

( و عناصری Dvir et al., 2000پلی ساکاریدهای سولفاته )

( هستند که Burtin, 2003نظیر ید، روی، مس و کلسیم )

توانند بر متابولیسم پرنده تأثیر  در صورت مصرف، می

عنوان مثال، استفاده از جلبک در جیرة مرغان  بگذارند. به

درصد در جیره، موجب  8/5و  5/3گذار به مقدار  تخم

نگ زرده و ، بهبود ر1امگاافزایش محتوای اسیدهای چرب 

 Herber-Mcneill & Vanمرغ شده است ) بهبود طعم تخم

Elswyk, 1998پرسیکا برای اولین  (. گونة گراسیالریوپسیز

های موجود در  بار بر اساس آنالیز سلولی و مولکولی جلبک

خلیج فارس و دریای عمان، شناسایی و معرفی شد 

(Bellorin et al., 2008 این گونه در دمای .)38تا  31 

روز،  54-10خوبی رشد و در مدت  گراد به درجة سانتی

کند  یمحجم زیادی تودة زنده و قابل برداشت تولید 

(ASMAF, 2010حضور استرول .)  های فعال مختلف نظیر

طور  فوکواسترول، استیگما استرول و بتا سیتوسترول که به

تواند کلسترول پالسما، قند خون و التهاب را  مؤثر می

 Saeidnia) در این جلبک گزارش شده است کاهش دهد،

et al., 2012.)  ترکیبات شیمیایی و محتوای انرژی قابل

 .Vosough-Sharifi et alمتابولیسم این جلبک را اولین بار 

گزارش کرد. با این حال، اطالعات اندکی در  (2010)

خصوص ارزش غذایی این جلبک برای طیور و تأثیر آن بر 

گذار وجود دارد. بنابراین این  تخم های متابولیسم مرغ

تحقیق به منظور بررسی تأثیرات استفاده از جلبک 

گذار بر  های تخم گراسیالریوپسیز پرسیکا در جیرة مرغ

مرغ تولیدی، محتوای ید و  عملکرد، صفات کیفی تخم

 مرغ و لیپیدهای خون انجام گرفت. کلسترول تخم

 

 ها روشو  وادم

سیالریوپسیز پرسیکا در جیرة اثر استفاده از جلبک گرا

مرغ با استفاده از  گذار بر صفات کیفی تخم های تخم مرغ

، در قالب طرح w-36ی الین ها هیسوقطعه مرغ  300

های حاوی  تصادفی با پنج تیمار )شامل جیره کامالً

درصد جلبک( و پنج  30و  34، 30، 4سطوح صفر، 

ه مدت تکرار که هر تکرار شامل چهار قطعه مرغ بود، ب

های  هفتگی( مطالعه شد. جیره 15تا  31هفته ) 33

شده در راهنمای  غذایی بر اساس احتیاجات توصیه

(. 3، تنظیم شد )جدول w-36 نیالی ها پرورش سویه

جلبک مورد نیاز از طریق مرکز تحقیقات و منابع طبیعی 

ها پس از  استان هرمزگان تهیه شد. در این مرکز، جلبک

با آب شیرین شسته شده و به مدت خروج از آب دریا 

ساعت در آفتاب خشک شدند و قبل از استفاده در  58

ی تولیدی ها مرغ تخمخرد شدند.  کامالًجیره با آسیاب 

آوری و توزین و درصد تولید و تودة  صورت روزانه جمع به

مرغ و همچنین مصرف خوراک و ضریب تبدیل  تخم

شد. در پایان صورت هفتگی بر اساس روز مرغ محاسبه  به

هفتة ششم آزمایش از هر تکرار یک پرنده انتخاب و از 

ی خون ها نمونهگیری شد.  طریق ورید بال از آن خون

برای تعیین غلظت سرمی لیپیدهای خون استفاده شدند. 

نظیر استحکام پوسته، ضخامت  مرغ تخمصفات کیفی 

پوسته، وزن پوسته، شاخص رنگ زرده، ارتفاع سفیده، 

بار و با استفاده  مرغ هر دو هفته یک و چگالی تخمواحدهاو 

شده در سه  آوری ی جمعها تخممرغ از مجموع  از پنج تخم

استحکام پوسته به  روز پیاپی در هر تکرار بررسی شد.

 Digital Egg Shell Force Gaugeکمک دستگاه 

model-II (Robotmation co., LTD) ی شد.ریگ اندازه 
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 های آزمایشی ترکیب جیره .3جدول 

 اجزای خوراک )درصد(

   ها جیره  

 شاهد
  درصد 4

 جلبک

 درصد  30
 جلبک

  درصد 34
 جلبک

  درصد 30
 جلبک

 00/40 40/48 10/13 80/13 00/13 ذرت

 0/0 0/3 3/3 3/3 0/1 جو

 30 34 30 4 0 جلبک

 00/33 03/31 53/34 30/30 00/38 کنجالة سویا

 01/0 3 3 1 4 سبوس گندم

 30/3 00/3 00/3 00/3 50/3 روغن سویا

 53/0 44/0 10/0 00/0 83/0 کربنات کلسیم

 04/0 18/0 18/0 14/0 11/0 کلسیم فسفات دی

 00/0 04/0 30/0 30/0 30/0 نمک طعام

 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 مکمل ویتامین*

 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 مکمل معدنی**

 - - - 01/0 01/0 متیونین آل–دی

 300 300 300 300 300 جمع

      شده ترکیبات شیمیایی محاسبه

 3300 3300 3830 3300 3300 )کیلوکالری برکیلوگرم( سمیمتابول قابل یانرژ

 34 03/34 34 34 34 )درصد( پروتئین

 33/5 03/5 33/5 33/5 13/5 درصد(چربی خام )

 15/5 13/5 38/5 31/5 33/5 )درصد( فیبر خام

 51/3 13/3 51/3 43/3 00/3 )درصد( لینولئیک اسید

 38/1 30/1 34/1 35/1 34/1 )درصد( کلسیم

 53/0 53/0 53/0 50/0 53/0 فسفر قابل دسترس )درصد(

 43/3 50/3 33/3 30/0 01/0 )درصد( لیزین

 03/0 13/0 11/0 15/0 11/0 متیونین + سیستئین )درصد(

، D یتامینوالمللی  واحد بین A ،03000المللی ویتامین  واحد بین 5500000ی * هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاو
 1000گرم تیامین،  میلی 133گرم کوباالمین،  میلی K ،150گرم ویتامین  میلی E ،3000گرم ویتامین  یلیم 35500

 3000م پیریدوکسین، گر میلی 133گرم نیاسین،  میلی 33310گرم اسید پانتوتنیک،  میلی 5831گرم ریبوفالوین،  یلیم
روی،  گرم 8/11گرم منگنز،  4/15 یحاوگرم کولین کلراید است. **هر کیلوگرم مکمل معدنی  310گرم بیوتین و  میلی
 گرم سلنیوم است. 8گرم کبالت و  میلی 330گرم ید،  میلی 150گرم مس،  8، آهنگرم  300

 

برای تعیین وزن پوسته، ابتدا سفیده و زرده از پوسته 

ساعت در هوای آزاد کامالً خشک  58جدا و پوسته  الًکام

شد. سپس وزن پوسته با استفاده از ترازوی حساس )با 

ی ها پوستهگیری شد. ضخامت  ( اندازهگرم 003/0دقت 

مرغ )دو پهنا و دو قطر( با  مربوط به چهار طرف تخم

گیری شد و میانگین ضخامت هر چهار  میکرومتر اندازه

امت پوسته در نظر گرفته شد. رنگ نمونه به عنوان ضخ

 زرده نیز با استفاده از شاخص رنگ زرده تعیین شد.

های سالم هر  برای تعیین واحد هاو چهار تخم از مرغ 

ارتفاع  واحد آزمایشی پس از توزین شکسته شدند. سپس

 Egg Multi Testerاز دستگاه با استفاده واحد هاو سفیده و 

(EMT-5200) محاسبه شد: 3 و بر اساس رابطة 

(3)              (10/0W0/3- 40/0  +H)log 300 =HU 

غلیظ  ةارتفاع سفید Hواحد هاو،  HUدر این رابطه 

 .استمرغ برحسب گرم  وزن تخم Wمتر و  برحسب میلی

ورسازی  ها به روش غوطه مرغ وزن مخصوص تخم

مختلف و  های در محلول آب نمک با چگالی ها آن

 ،001/3 ،003/3، 018/3، 015/3 ،01/3افزایشی شامل 

تعیین  3/3و  031/3 ،033/3 ،088/3، 085/3، 08/3

هایی که در هر محلول شناور باقی  مرغ شد. درصد تخم

محاسبه و با توجه به وزن مخصوص هر  ،ماندند یم

 ها محاسبه شد. مرغ متوسط وزن مخصوص تخم ،محلول

با استفاده از  HDLو  LDL غلظت سرمی کلسترول،

ت )شرکت پارس آزمون( و با کمک دستگاه اتوآناالیزر کی
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ی شد. برای ریگ اندازه (RA-1000 TECHNICONمدل )

مرغ  تخمة مرغ نیم گرم از زرد تخم ةی زردها نمونهآنالیز 

دهم درصد مخلوط و  یک X100سی تریتون  با یک سی

 سرم عمل شد. ةسپس مشابه نمون

های  مرغ ها، تخم مرغ برای بررسی اکسیداسیون تخم

آخر آزمایش به مدت دو هفته  ةشده در هفت آوری جمع

در دمای اتاق نگهداری شدند. سپس محتوای مالون دی 

اکسیداسیون( زرده به کمک  ةیآلدئید )محصول ثانو

(. Botsoglou et al., 2002گیری شد ) ، اندازهTBAروش 

 ةداخل لول مرغ تخم ةیک گرم از نمونه زردمنظور  به این

 4/3دار توزین شد و  لیتری درپوش میلی 34 آزمایش

درصد هیدروکسی تولوئن بوتیله  8/0لیتر محلول  میلی

(BHT در هگزان به )درصد  4لیتر از محلول آبی  میلی 5

( اسید اضافه شد. مخلوط TCAکلرو استیک )تری

( Ultrasonicدقیقه در حمام فراصوت ) 10 آمده دست به

فوقانی  ةالی تکس شد.ثانیه ور 50و سپس  گرفتقرار 

کاغذ صافی  باآبی زیرین  ةهگزان دور ریخته شد و الی

 TCAفیلتر گردید. حجم مخلوط توسط  3 ةواتمن شمار

درصد  TBA 8/0لیتر  میلی 1 .لیتر رسانده شد میلی 4به 

دقیقه در حمام  10به مخلوط اضافه شد. مخلوط حاصل 

مام انکوبه و سپس در ح گراد انتیس ةدرج 00آب گرم 

دقیقه خنک شد. جذب نوری مخلوط واکنش  0آب یخ 

 ,UV-Visible S2100توسط دستگاه اسپکتروفتومتر )

Scinco, Korea نانومتر خوانده شد. 4/433( در 

پردازش و توسط  Excelافزار  با استفاده از نرم ها داده

در  SAS (SAS Institute, 1999)افزار  نرم GLM ةروی

تجزیه و  3ی و برای مدل آماری تصادف کامالًقالب طرح 

 .با استفاده از آزمون توکی مقایسه شدند ها نیانگیم

(3)Yij = µ + Ti + eij                                                                             

اثر میانگین  µ مقدار هر مشاهده، Yijدر این رابطه 

 .استزمایشی ی آخطا eij و اثر تیمار Tiجامعه، 
 

 نتایج و بحث
 گذاری عملکرد تخم

درصد موجب  30و  34، 30استفاده از جلبک در سطوح 

در مقایسه با گذاری و افزایش ضریب تبدیل  کاهش تخم

مرغ در  تخمة (. تود3، جدول P<04/0گروه شاهد شد )

درصد جلبک  30و  34حاوی سطوح  ةپرندگانی که جیر

(. P<04/0ار شاهد بود )دند، کمتر از تیمکررا دریافت 

مرغ بین  مصرف خوراک و وزن تخم قدارتفاوتی در م

های حاوی سطوح مختلف جلبک را  پرندگانی که جیره

 دند با تیمار شاهد، مشاهده نشد.کرمصرف 

 
 گذار . اثر سطوح مختلف گراسیالریوپسیز پرسیکا بر عملکرد مرغان تخم3جدول 

 صفات 
 تیمارهای غذایی

SEM 
 درصد 30 درصد 34 درصد 30 درصد 4 شاهد

 a5/84 ab4/83 bc0/80 c4/08 d3/13 31/0 گذاری )درصد( مقدار تخم 

 ab1/30 b 3/88 ab3/31 a3/34 a1/34 40/3 مصرف خوراک )گرم( 

 d85/3 dc34/3 c03/3 b30/3 a55/3 01/0 ضریب تبدیل 

 ab0/48 ab4/41 a3/48 b3/41 ab3/41 41/0 مرغ )گرم( وزن تخم 

 a1/53 ab1/51 ab0/51 b3/55 c1/13 03/0 مرغ )گرم در روز( تودة تخم 

     a-d ها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنا یانگینم. تفاوت ( 04/0دار است>P.) SEM: خطای استاندارد میانگین. 

 

گذار، انرژی عامل اصلی کنترل تولید  های تخم در مرغ

تی، تعداد تخم تولیدی تخم است و با افزایش انرژی دریاف

یابد. از طرفی نشان داده شده است که سطح  یمافزایش 

کنندة مقدار خوراک مصرفی است  انرژی جیره عامل تعیین

(Lesson & Summers, 2008 بنابراین کاهش تولید .)

درصد جلبک در جیرة  4مرغ در پرندگانی که بیش از  تخم

دار مصرف  خود دریافت کردند، با وجود افزایش غیرمعنا

، احتماالً به سبب وجود برخی مواد ضد ها آنتوسط 

(، پلی Manivannan et al., 2008ای نظیر کارژینان ) یهتغذ

ای، فیبر و خاکستر باالی آن  ساکاریدهای غیرنشاسته

تواند نتیجة عدم تأمین احتیاجات غذایی پرنده به دلیل  یم

 فراهمی کمتر انرژی و همچنین سایر مواد مغذی در

(. این Carrillo et al., 2008های حاوی جلبک باشد ) جیره

نتایج با گزارش قبلی مبنی بر کاهش مصرف خوراک )به 

خوراکی جیره( و تولید تخم، هنگام  علت کاهش خوش

های دریایی  درصد از جلبک 30استفاده از مقادیر بیش از 
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 انترومورفا، سارگاسوم سینیکوال و ماکروسیستیس پیریفرا

 Carrillo et) خوانی ندارد گذار، هم های تخم رة مرغدر جی

al., 2008گذاری و وزن  مرغ تحت تأثیر تخم (. تودة تخم

مرغ  مرغ است، بنابراین با توجه به نبود تفاوت وزن تخم تخم

تواند بیشتر به سبب  بین تیمارها، کاهش تودة تخم می

ای ه شده با جیره گذاری پرندگان تغذیه دار تخم کاهش معنا

 درصد جلبک باشد. این نتایج نیز با 4حاوی بیش از 

 مطابقت دارد. .Carrillo et al (2008)های  گزارش

 
 مرغ صفات کیفی تخم

با سطوح  شده مرغ در پرندگان تغذیه تخم ةارتفاع سفید 

درصد جلبک در جیره، کمتر از تیمار شاهد  4بیش از 

درصد  30و  30(. هنگام استفاده از سطوح P<04/0بود )

گروه در مقایسه با جلبک در جیره، وزن نسبی پوسته 

(. با استفاده از سطوح P<04/0شاهد افزایش یافت )

 چگالی  و   پوسته  ضخامت  جیره، در  جلبک  مختلف 

 یافت داری معناگروه شاهد افزایش  در مقایسه بامرغ  تخم

(04/0>Pتیمارهای آزمای .) ،شی در کل دوره بر واحد هاو

نداشتند  تأثیریمرغ  رنگ زرده و استحکام پوسته تخم

 کیفی   شاخص ین تر مهم پوسته  ضخامت  (. 1)جدول 

 

و مواد مغذی مختلفی نظیر  استمرغ  تخم ةپوست

بر آن تأثیر دارند. به نظر  D3کلسیم، فسفر و ویتامین 

با مغذی  از این مواد یرسد که این جلبک منبع خوب یم

فراهمی و قابلیت جذب مطلوب باشد. برخالف نتایج این 

در ضخامت پوسته با  .Carrillo et al (2008)آزمایش، 

ی انترومورفا، ها گونهدریایی )درصد جلبک  30 ةتغذی

سارگاسوم سینیکوال و ماکروسیستیس پیریفرا( در جیره، 

ر دا اافزایش معن دار مشاهده نکردند، ولی به تغییر معنا

 وزن پوسته اشاره شده است.

شده یا  مرغ در تیمارهای تغذیه چگالی بیشتر تخم

های حاوی جلبک با توجه ضخامت و وزن بیشتر  جیره

قابل توجیه است. بهبود در صفات  ها آنپوستة تخم در 

مذکور موجب افزایش غیرمعنادار استحکام پوسته نیز شده 

گذاری و  ماست. با این حال کاهش درخور توجه درصد تخ

تودة تخم تولیدی و نبود تغییر در مصرف خوراک و وزن 

های حاوی جلبک تغذیه  هایی که با جیره تخم در مرغ

شدند، احتماالً علت اصلی بهبود صفات کیفی پوسته است، 

ها برای تشکیل پوستة  زیرا کلسیم دریافتی در این مرغ

شود و این موجب بهبود  تعداد کمتری تخم استفاده می

 (.Lisson & Summers, 2008گردد ) یمیفیت پوسته ک

 مرغ . اثر سطوح مختلف گراسیالریوپسیز پرسیکا بر صفات کیفی تخم1جدول 

 صفات
 تیمار

SEM 
 درصد 30 درصد 34 درصد 30 درصد 4 شاهد

 متر( ارتفاع سفیده )میلی
a30/3 

ab01/3 
b43/3 

b11/3 
b53/3 35/0 

 11/0 10/38 40/30 18/30 13/33 38/33 واحد هاو

 وزن نسبی پوسته )درصد(
b80/30 

ab04/33 a05/33 
ab08/33 

a85/33 33/0 

 03/0 4/1 5/1 4/1 1/1 0/1 رنگ زرده

 متر( ضخامت پوسته )میلی
b31/0 

a38/0 
a38/0 

a38/0 
a33/0 005/0 

 00/0 31/3 01/3 30/3 30/3 30/3 مربع( متر یبرسانت)کیلوگرم  پوسته استحکام

 مکعب( متر یبرسانت گرمی )چگال
c008/3 

b081/3 
ab081/3 

a081/3 
a080/3 0000/0 

a-d ها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنا یانگینم: تفاوت ( 04/0دار است>P.)SEM خطای استاندارد میانگین 

 

های پرندگانی  در این آزمایش ارتفاع سفیده در تخم

افت درصد( را دری 4بیش از )که سطوح باالتر جلبک 

ولی تفاوتی از نظر واحد هاو بین  ،کاهش یافت ،دندکر

نشد. گزارش شده است که  هتیمارهای مختلف مشاهد

های قرمز با جلوگیری از  کارژینان در جلبک قدار زیادم

دهد  یمراکاهش  ها آن یها، قابلیت دسترس هضم پروتئین

(Manivannan et al., 2008 احتماالً این امر موجب .)

کیفیت سفیده و کاهش ارتفاع آن شده است. تغییر در 

ارزیابی کیفیت  برایی مهم ها شاخصواحد هاو از 

مرغ در آن  که ارتفاع سفیده و وزن تخم استمرغ  تخم

است. در این آزمایش با وجود تفاوت در ارتفاع  مؤثر

یر سطوح جلبک در تأثعدم سبب سفیده بین تیمارها، به 

در داری  انیز تفاوت معن مرغ، واحد هاو جیره بر وزن تخم

های  یر جیرهتأثعدم  قبالًتیمار شاهد نداشت.  مقایسه با
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درصد جلبک بر ارتفاع سفیده و شاخص هاو  30حاوی 

 (.Carrillo et al., 2008گزارش شده است )

بر  ،در آزمایش حاضر استفاده از جلبک در جیره

 ولی با افزایش سطح آن در جیره، ،تأثیر بود رنگ زرده بی

های  به کاهش داشت. این نتیجه با یافته رورنگ زرده 

(. در Carrillo et al., 2008خوانی دارد ) قبلی هم

تنها استفاده از جلبک  .Carrillo et al (2008) آزمایش

 ، تأثیری بردرصد 30ماکروسیستیس پیریفرا به میزان 

تیمار شاهد نداشت، ولی استفاده  اب در مقایسهرنگ زرده 

 انترومورفا، سارگاسوم سینیکوال()ع جلبک دیگر از دو نو

دار رنگ زرده در مقایسه با تیمار  اموجب کاهش معن

 شاهد شدند.

 

 مرغ لیپیدهای سرم، محتوای ید و ماندگاری تخم

های حاوی جلبک  هایی که با جیره ی مرغها تخمزردة 

آلدئید کمتر و ید بیشتری در مقایسه  ید مالونتغذیه شدند، 

(. استفاده از 5جدول ؛ P<04/0شاهد داشتند )با گروه 

مرغ تأثیری  جلبک در جیره بر مقدار کلسترول زردة تخم

درصد جلبک در جیره،  30و  34نداشت، ولی سطوح 

سرم خون  LDL(. P<04/0کلسترول سرم را کاهش داد )

درصد  30 و 34و  4شده با جیرة حاوی  پرندگان تغذیه

درصد  30و تیمار حاوی جلبک در مقایسه با گروه شاهد 

(. تغذیة پرندگان P<04/0داری یافت ) جلبک، افزایش معنا

سرم خون  HDLدار  درصد جلبک موجب کاهش معنا 30با 

جلبک  درصد 34در مقایسه با تیمار شاهد و تیمار حاوی 

 (.P<04/0شد )

 
 و لیپیدهای سرم مرغ تخمآلدئید زرده و مقدار ید  ید مالون. اثر سطوح مختلف گراسیالریوپسیز پرسیکا بر غلظت کلسترول و 5جدول 

 صفات 
 تیمار

SEM 
 درصد 30 درصد 34 درصد 30 درصد 4 شاهد

 a0134/0 b0343/0 b0354/0 b0338/0 b0330/0 000/0 کیلوگرم( بر  گرم یلیم) دیآلدئ ید مالون 

 b00/5 a00/43 a00/11 a00/03 a11/01 14/1 لیتر( ید )میکروگرم بر دسی مرغ تخم

 84/30 1/333 0/333 0/331 0/338 0/343 مرغ( گرم در تخم کلسترول )میلی 

 a8/380 a5/380 ab8/313 b1/333 b5/353 48/30 لیتر( گرم بر دسی کلسترول )میلی 

 b8/33 a3/33 b0/33 a1/33 a5/31 04/3 لیتر( گرم بر دسی )میلی LDL سرم خون

 HDL لیتر( گرم بر دسی )میلی a5/1 ab5/4 b3/5 a5/1 ab8/5 40/0 

a-d ها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنا یانگینم. تفاوت ( 04/0دار است>P.)SEM خطای استاندارد میانگین 

 

آلدئید به عنوان شاخص  ید مالونبودن غلظت  کم

پرندگانی که در   تخم ةها در زرد یچرباکسیداتیو  فساد

ر وجود ترکیبات خود جلبک دریافت کردند، بیانگ ةجیر

اکسیدانت  اکسیدانت در آن است. وجود ترکیبات آنتی آنتی

 ,Orhan & Eren) قبالً گزارش شده است ها جلبکدر 

2011; Shahryar et al., 2010 همین رابطه (. درArmin 

نوع جلبک سارگاسوم،  ، با استفاده از عصارة چهار(2009)

قرمز( و  هایپنیا )جلبک ی(،ا قهوهنیزیمودینیا )جلبک 

اکسیدانی  مقایسة اثر آنتی اولوا )جلبک سبز( در جیره و

اکسیدانی دو  ، گزارش کرد که قدرت آنتیBHTآن با 

 است. BHTی مورد آزمایش بیشتر از ا قهوهجلبک 

 ةبا تغذی ،در این آزمایش محتوای ید در زرده

یافت. به قابل توجهی های حاوی جلبک افزایش  جیره

و  34، 30، 4در تیمارهای حاوی طوری که محتوای ید 

 08/33و  38، 04/34، 0/33درصد جلبک به ترتیب  30

ی یی دریاها وردهافربرابر تیمار شاهد بود. مقدار ید در 

جلبک  ه بابنابراین افزایش ید در اثر تغذی ؛بسیار باالست

 رسد. یمدر جیره بدیهی به نظر 

و جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکا حاوی ترکیبات ارگان

واسیدهای فنولیک است  ها استرولسولفور و فیبر، 

(Saeidnia et al., 2012 و کاهش کلسترول سرم خون در )

این آزمایش احتماالً به دلیل وجود ترکیبات مذکور است. 

ساکاریدهای  یپلو  ها استرولنشان داده شده است که 

ها نظیر )آلژینیک اسید، فوکوئیدان،  موجود در جلبک

وز، زایلوز و گلوکورونیک اسید( موجب کاهش سلولز، رامن

 & Jimenez-Escrigشوند ) کلسترول سرم می

Cambrodon, 1999 اسیدهای فنولیک با ممانعت از .)

ها، نقش مهمی در کاتابولیسم  ای چربی جذب روده

(. Yugarani et al., 1992کنند ) یمکلسترول در کبد ایفا 

بازجذب اسیدهای ها در تشکیل میسل و  فنولهمچنین پلی
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صفراوی اختالل ایجاد کرده و موجب کاهش کلسترول سرم 

(. از طرفی Muramatsu et al., 1986شود ) ها می و بافت

Dvir et al. (2000)  گزارش کردند که استفاده از بیوماس و

شده از جلبک پورفیریدیوم، سطوح  ساکاریدهای مشتق یپل

ا کاهش و ه گلیسرید خون را در موش کلسترول و تری

 دهد. یمترشح اسید صفراوی را افزایش 

LDL های با چگالی کم، مسئول  یا لیپوپروتئین

انتقال اسیدهای چرب وکلسترول در خون هستند. 

تواند افزایش داشته  بنابراین کلسترول سرم وقتی می

باشد که سطح این ناقلین هم افزایش پیدا کند؛ البته تا 

سرم و کلسترول  LDLکنون رابطة مستقیمی بین سطح 

 مرغ گزارش نشده است. زردة تخم

های با چگالی  یا لیپو پروتئین HDLدار  کاهش معنا

 30زیاد در مقایسه با تیمار شاهد تنها در تیمار شامل 

درصد جلبک در جیره دیده شد. الزم به ذکر است که 

را داشت. با این توضیح  HDLاین تیمار کمترین مقدار 

احتماالً  رسد و ینممنطقی به نظر  دار این کاهش معنا

 باشد.آن  تواند علت یمبرداری یا آزمایش  خطای نمونه

توان از جلبک  اساس نتایج این آزمایش، می بر

یر تأثدرصد بدون  4گراسیالریوپسیز پرسیکا تا سطح 

گذار استفاده  های تخم منفی بر عملکرد در جیرة مرغ

مرغ،  گالی تخمکرد و عالوه بر بهبود ضخامت پوسته و چ

مرغ و همچنین پایداری آن در برابر  محتوای ید در تخم

 اکسیداسیون )مدت زمان انبارداری( را افزایش داد.
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از معاونت پژوهشی مؤسسة تحقیقات علوم دامی و 

همچنین مسئوالن و پرسنل بخش طیور آن مؤسسه که 

امکانات انجام این تحقیق را فراهم کردند، تشکر و 

 گردد. قدردانی می
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