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مطالعة تأثیرات استفاده از جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکا در جیرة مرغان تخمگذار
بر عملکرد ،صفات کیفی تخممرغ و لیپیدهای سرم
امید وثوق شریفی ،1سیدداود شریفی ،*2اکبر یعقوبفر ،3قدرتاهلل میرزاده 4و فیروز عسکری
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 1و  .2کارشناس ارشد و دانشیار گروه علوم دام و طیور ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران ،تهران
 .3استاد بخش تغذیه و فیزیولوژی ،مؤسسة تحقیقات علوم دامی کشور ،کرج
 4و  . 5استادیار و کارشناس مرکز تحقیقات جهادکشاورزی استان هرمزگان ،بندر عباس
(تاریخ دریافت - 1331/11/25 :تاریخ تصویب)1333/3/23 :

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی تأثیرات استفاده از جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکا در جیرة غذایی
مرغهای تخمگذار بر عملکرد ،صفات کیفی تخممرغ و لیپیدهای سرم اجرا شد .آزمایش در قالب طرح
کامالً تصادفی با پنج تیمار شامل جیرههای حاوی سطوح صفر 15 ،11 ،5 ،و  21درصد جلبک ،در
پنج تکرار و با چهار قطعه مرغ در هر تکرار و در مجموع  111قطعه مرغ سویههای الین  ،w-36به
مدت  12هفته ( 23تا  34هفتگی) انجام گرفت .استفاده از جلبک در سطوح  11درصد و بیشتر موجب
کاهش تخمگذاری و افزایش ضریب تبدیل در مقایسه با گروه شاهد شد ( .)P>1/15تودة تخممرغ در
پرندگانی که جیرة حاوی سطوح  15و  21درصد جلبک را دریافت کردند ،کمتر از تیمار شاهد بود
( .)P>1/15ارتفاع سفیدة تخممرغ در پرندگان تغذیهشده با سطوح بیش از  5درصد جلبک در جیره،
کمتر از تیمار شاهد بود ( .)P>1/15استفاده از سطوح مختلف جلبک در جیره ،ضخامت پوسته و وزن
مخصوص تخممرغ را بهطور معناداری در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد ( .)P>1/15زردة تخمهای
مرغهایی که جیرههای حاوی جلبک دریافت کردند ،مالون دی آلدئید کمتر و ید بیشتری در مقایسه
با شاهد داشت ( .)P>1/15استفاده از جلبک در جیره بر مقدار کلسترول زردة تخممرغ تأثیری
نداشت ،ولی سطوح  15و  21درصد جلبک در جیره ،کلسترول سرم را کاهش داد ( .)P>1/15بر
اساس نتایج ،میتوان از جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکا تا سطح  5درصد بدون تأثیر منفی بر عملکرد
در جیرة مرغهای تخمگذار استفاده کرد و عالوه بر بهبود ضخامت پوسته و چگالی تخممرغ ،محتوای
ید در تخممرغ و همچنین مدت زمان انبارداری آن را افزایش داد.
واژههای کلیدی :صفات کیفی تخممرغ ،گراسیالریوپسیز پرسیکا ،مرغان تخمگذار ،ماندگاری ،ید.
مقدمه
جلبکها گروه بزرگی از گیاهان هستند که از لحاظ شکل و
اندازه تنوع زیادی داشته و بهطور گسترده و مستقیم در
تغذیة انسان و همچنین تغذیة دام و طیوراستفاده میشوند.
این گیاهان حاوی مقادیر زیادی پروتئین ،کربوهیدرات،
عناصر معدنی ،ویتامینها و آنتیاکسیدانها هستند.
* تلفن03311050300 -03333011333 :

ترکیبات شیمیایی جلبکها با توجه به فصل ،سن ،عوامل
آب و هوایی و محیطی ،توزیع جغرافیایی و تنوع
فیزیولوژیکی آنها متغیر است (.)Aguilera et al., 2005
گزارشهای بسیاری در خصوص استفاده از جلبک به عنوان
مادة خوراکی در تغذیة طیور منتشر شده است .به عنوان
نمونه ،گزارش شده است که مخلوط پودر ماهی و جلبک
E-mail: sdsharifi@ut.ac.ir
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دریایی و نمک از بروز ریکتز در جوجهها پیشگیری میکند،
ولی جلبک بهتنهایی ،منبع مناسبی برای تأمین ویتامین C
نیست ( .)Nisizawa et al., 1987نشان داده شده است که
استفاده از سطوح  3/4و  30درصد جلبک در جیره ،بر
مقدار مرگومیر ،جوجه درآوری و وزن بدن مرغهای
تخمگذار اثری ندارد و جوجههای در حال رشد میتوانند تا
 30درصد جلبک را در جیرة خود بدون اثر منفی تحمل
کنند ( .)Macintyre & Jenkins, 1952در آزمایشی با
استفاده از  30درصد جلبک در جیره به مدت  300روز
تغییری در سالمت مرغها دیده نشد و میانگین وزن و تولید
تخممرغ افزایش جزئی یافت ،ولی افزایش جلبک به 34
درصد موجب کاهش تولید شد (.)Black, 1954
جنس گراسیالریوپسیز از ردة رودوفیاسه و تیرة
گراسیالریاسه است .این جنس ،از فراوانترین جلبکهای
قرمز است که در نواحی استوایی و آبهای گرم رشد
میکند .در بین انواع جلبک مطالعهشده ،بیشترین مقدار
پروتئین ( 30تا  10درصد) در جلبکهای قرمز گزارش
شده است ( .)Morgan et al., 1980جلبکهای قرمز منابع
خوبی از ترکیبات فنولی نظیر فیلوفؤفایتین و فیوکوزانتین
با خاصیت آنتیاکسیدانی ( ،)Siti et al., 2012کاروتنوئیدها
( ،)Herber-Mcneill & Van Elswyk, 1998گاالکتانها و
پلی ساکاریدهای سولفاته ( )Dvir et al., 2000و عناصری
نظیر ید ،روی ،مس و کلسیم ( )Burtin, 2003هستند که
در صورت مصرف ،میتوانند بر متابولیسم پرنده تأثیر
بگذارند .بهعنوان مثال ،استفاده از جلبک در جیرة مرغان
تخمگذار به مقدار  3/5و  5/8درصد در جیره ،موجب
افزایش محتوای اسیدهای چرب امگا ،1بهبود رنگ زرده و
بهبود طعم تخممرغ شده است ( Herber-Mcneill & Van
 .)Elswyk, 1998گونة گراسیالریوپسیز پرسیکا برای اولین
بار بر اساس آنالیز سلولی و مولکولی جلبکهای موجود در
خلیج فارس و دریای عمان ،شناسایی و معرفی شد
( .)Bellorin et al., 2008این گونه در دمای  31تا 38
درجة سانتیگراد بهخوبی رشد و در مدت  54-10روز،
حجم زیادی تودة زنده و قابل برداشت تولید میکند
( .)ASMAF, 2010حضور استرولهای فعال مختلف نظیر
فوکواسترول ،استیگما استرول و بتا سیتوسترول که بهطور
مؤثر میتواند کلسترول پالسما ،قند خون و التهاب را
کاهش دهد ،در این جلبک گزارش شده است ( Saeidnia

 .)et al., 2012ترکیبات شیمیایی و محتوای انرژی قابل
متابولیسم این جلبک را اولین بار Vosough-Sharifi et al.
) (2010گزارش کرد .با این حال ،اطالعات اندکی در
خصوص ارزش غذایی این جلبک برای طیور و تأثیر آن بر
متابولیسم مرغهای تخمگذار وجود دارد .بنابراین این
تحقیق به منظور بررسی تأثیرات استفاده از جلبک
گراسیالریوپسیز پرسیکا در جیرة مرغهای تخمگذار بر
عملکرد ،صفات کیفی تخممرغ تولیدی ،محتوای ید و
کلسترول تخممرغ و لیپیدهای خون انجام گرفت.
مواد و روشها
اثر استفاده از جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکا در جیرة
مرغهای تخمگذار بر صفات کیفی تخممرغ با استفاده از
 300قطعه مرغ سویههای الین  ،w-36در قالب طرح
کامالً تصادفی با پنج تیمار (شامل جیرههای حاوی
سطوح صفر 34 ،30 ،4 ،و  30درصد جلبک) و پنج
تکرار که هر تکرار شامل چهار قطعه مرغ بود ،به مدت
 33هفته ( 31تا  15هفتگی) مطالعه شد .جیرههای
غذایی بر اساس احتیاجات توصیهشده در راهنمای
پرورش سویههای الین  ،w-36تنظیم شد (جدول .)3
جلبک مورد نیاز از طریق مرکز تحقیقات و منابع طبیعی
استان هرمزگان تهیه شد .در این مرکز ،جلبکها پس از
خروج از آب دریا با آب شیرین شسته شده و به مدت
 58ساعت در آفتاب خشک شدند و قبل از استفاده در
جیره با آسیاب کامالً خرد شدند .تخممرغهای تولیدی
بهصورت روزانه جمعآوری و توزین و درصد تولید و تودة
تخممرغ و همچنین مصرف خوراک و ضریب تبدیل
بهصورت هفتگی بر اساس روز مرغ محاسبه شد .در پایان
هفتة ششم آزمایش از هر تکرار یک پرنده انتخاب و از
طریق ورید بال از آن خونگیری شد .نمونههای خون
برای تعیین غلظت سرمی لیپیدهای خون استفاده شدند.
صفات کیفی تخممرغ نظیر استحکام پوسته ،ضخامت
پوسته ،وزن پوسته ،شاخص رنگ زرده ،ارتفاع سفیده،
واحدهاو و چگالی تخممرغ هر دو هفته یکبار و با استفاده
از پنج تخممرغ از مجموع تخمهای جمعآوریشده در سه
روز پیاپی در هر تکرار بررسی شد .استحکام پوسته به
کمک دستگاه Digital Egg Shell Force Gauge
) model-II (Robotmation co., LTDاندازهگیری شد.
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جدول  .3ترکیب جیرههای آزمایشی
اجزای خوراک (درصد)
ذرت
جو
جلبک
کنجالة سویا
سبوس گندم
روغن سویا
کربنات کلسیم
دیکلسیم فسفات
نمک طعام
مکمل ویتامین*
مکمل معدنی**
دی–آل متیونین
جمع
ترکیبات شیمیایی محاسبهشده
انرژی قابلمتابولیسم (کیلوکالری برکیلوگرم)
پروتئین (درصد)
چربی خام (درصد)
فیبر خام (درصد)
لینولئیک اسید (درصد)
کلسیم (درصد)
فسفر قابل دسترس (درصد)
لیزین (درصد)
متیونین  +سیستئین (درصد)

شاهد
13/00
1/0
0
38/00
4
3/50
0/83
0/11
0/30
0/34
0/34
0/01
300

 4درصد
جلبک
13/80
3/3
4
30/30
1
3/00
0/00
0/14
0/30
0/34
0/34
0/01
300

3300 3300
34
34
5/33 5/13
5/31 5/33
3/43 3/00
1/35 1/34
0/50 0/53
0/30 0/01
0/15 0/11

جیرهها
 30درصد  34درصد  30درصد
جلبک
جلبک
جلبک
40/00
48/40
13/10
0/0
3/0
3/3
30
34
30
33/00
31/03
34/53
0/01
3
3
3/30
3/00
3/00
0/53
0/44
0/10
0/04
0/18
0/18
0/00
0/04
0/30
0/34
0/34
0/34
0/34
0/34
0/34
300
300
300
3830
34
5/33
5/38
3/51
1/34
0/53
3/33
0/11

3300
34/03
5/03
5/13
3/13
1/30
0/53
3/50
0/13

3300
34
5/33
5/15
3/51
1/38
0/53
3/43
0/03

* هر کیلوگرم مکمل ویتامینی حاوی  5500000واحد بینالمللی ویتامین  03000 ،Aواحد بینالمللی ویتامین ،D
 35500میلیگرم ویتامین  3000 ،Eمیلیگرم ویتامین  150 ،Kمیلیگرم کوباالمین 133 ،میلیگرم تیامین1000 ،
میلیگرم ریبوفالوین 5831 ،میلیگرم اسید پانتوتنیک 33310 ،میلیگرم نیاسین 133 ،میلیگرم پیریدوکسین3000 ،
میلیگرم بیوتین و  310گرم کولین کلراید است** .هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوی  15/4گرم منگنز 11/8 ،گرم روی،
 300گرم آهن 8 ،گرم مس 150 ،میلیگرم ید 330 ،میلیگرم کبالت و  8گرم سلنیوم است.

برای تعیین وزن پوسته ،ابتدا سفیده و زرده از پوسته
کامالً جدا و پوسته  58ساعت در هوای آزاد کامالً خشک
شد .سپس وزن پوسته با استفاده از ترازوی حساس (با
دقت  0/003گرم) اندازهگیری شد .ضخامت پوستههای
مربوط به چهار طرف تخممرغ (دو پهنا و دو قطر) با
میکرومتر اندازهگیری شد و میانگین ضخامت هر چهار
نمونه به عنوان ضخامت پوسته در نظر گرفته شد .رنگ
زرده نیز با استفاده از شاخص رنگ زرده تعیین شد.
برای تعیین واحد هاو چهار تخم از مرغهای سالم هر
واحد آزمایشی پس از توزین شکسته شدند .سپس ارتفاع
سفیده و واحد هاو با استفاده از دستگاه Egg Multi Tester
) (EMT-5200و بر اساس رابطة  3محاسبه شد:

HU= 300 log)H

(+ 0/40 -3/0W0/10
()3
در این رابطه  HUواحد هاو H ،ارتفاع سفیدة غلیظ
برحسب میلیمتر و  Wوزن تخممرغ برحسب گرم است.
وزن مخصوص تخممرغها به روش غوطهورسازی
آنها در محلول آب نمک با چگالیهای مختلف و
افزایشی شامل ،3/001 ،3/003 ،3/018 ،3/015 ،3/01
 3/031 ،3/033 ،3/088 ،3/085 ،3/08و  3/3تعیین
شد .درصد تخممرغهایی که در هر محلول شناور باقی
میماندند ،محاسبه و با توجه به وزن مخصوص هر
محلول ،متوسط وزن مخصوص تخممرغها محاسبه شد.
غلظت سرمی کلسترول LDL ،و  HDLبا استفاده از
کیت (شرکت پارس آزمون) و با کمک دستگاه اتوآناالیزر
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مدل () RA-1000 TECHNICONاندازهگیری شد .برای
آنالیز نمونههای زردة تخممرغ نیم گرم از زردة تخممرغ
با یک سیسی تریتون  X100یکدهم درصد مخلوط و
سپس مشابه نمونة سرم عمل شد.
برای بررسی اکسیداسیون تخممرغها ،تخممرغهای
جمعآوریشده در هفتة آخر آزمایش به مدت دو هفته
در دمای اتاق نگهداری شدند .سپس محتوای مالون دی
آلدئید (محصول ثانویة اکسیداسیون) زرده به کمک
روش  ،TBAاندازهگیری شد (.)Botsoglou et al., 2002
به این منظور یک گرم از نمونه زردة تخممرغ داخل لولة
آزمایش  34میلیلیتری درپوشدار توزین شد و 3/4
میلیلیتر محلول  0/8درصد هیدروکسی تولوئن بوتیله
( )BHTدر هگزان به  5میلیلیتر از محلول آبی  4درصد
تریکلرو استیک ( )TCAاسید اضافه شد .مخلوط

بهدستآمده  10دقیقه در حمام فراصوت ()Ultrasonic
قرار گرفت و سپس  50ثانیه ورتکس شد .الیة فوقانی
هگزان دور ریخته شد و الیة آبی زیرین با کاغذ صافی
واتمن شمارة  3فیلتر گردید .حجم مخلوط توسط TCA
به  4میلیلیتر رسانده شد 1 .میلیلیتر  0/8 TBAدرصد
به مخلوط اضافه شد .مخلوط حاصل  10دقیقه در حمام
آب گرم  00درجة سانتیگراد انکوبه و سپس در حمام

آب یخ  0دقیقه خنک شد .جذب نوری مخلوط واکنش
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر ( UV-Visible S2100,
 )Scinco, Koreaدر  433/4نانومتر خوانده شد.
دادهها با استفاده از نرمافزار  Excelپردازش و توسط
رویة  GLMنرمافزار  (SAS Institute, 1999) SASدر
قالب طرح کامالً تصادفی و برای مدل آماری  3تجزیه و
میانگینها با استفاده از آزمون توکی مقایسه شدند.
Yij = µ + Ti + eij
()3
در این رابطه  Yijمقدار هر مشاهده µ ،اثر میانگین
جامعه Ti ،اثر تیمار و  eijخطای آزمایشی است.
نتایج و بحث
عملکرد تخمگذاری

استفاده از جلبک در سطوح  34 ،30و  30درصد موجب
کاهش تخمگذاری و افزایش ضریب تبدیل در مقایسه با
گروه شاهد شد ( ،P>0/04جدول  .)3تودة تخممرغ در
پرندگانی که جیرة حاوی سطوح  34و  30درصد جلبک
را دریافت کردند ،کمتر از تیمار شاهد بود (.)P>0/04
تفاوتی در مقدار مصرف خوراک و وزن تخممرغ بین
پرندگانی که جیرههای حاوی سطوح مختلف جلبک را
مصرف کردند با تیمار شاهد ،مشاهده نشد.

جدول  .3اثر سطوح مختلف گراسیالریوپسیز پرسیکا بر عملکرد مرغان تخمگذار
صفات
مقدار تخمگذاری (درصد)
مصرف خوراک (گرم)
ضریب تبدیل
وزن تخممرغ (گرم)
تودة تخممرغ (گرم در روز)

شاهد
84/5a
30/1ab
3/85d
48/0ab
53/1a

 4درصد
83/4ab
88/3b
3/34dc
41/4ab
51/1ab

تیمارهای غذایی
 34درصد
 30درصد
08/4c
80/0bc
34/3a
31/3ab
b
3/30
3/03c
41/3b
48/3a
b
55/3
51/0ab

 30درصد
13/3d
34/1a
3/55a
41/3ab
13/1c

SEM

0/31
3/40
0/01
0/41
0/03

 .a-dتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنادار است ( :SEM .)P>0/04خطای استاندارد میانگین.

در مرغهای تخمگذار ،انرژی عامل اصلی کنترل تولید
تخم است و با افزایش انرژی دریافتی ،تعداد تخم تولیدی
افزایش مییابد .از طرفی نشان داده شده است که سطح
انرژی جیره عامل تعیینکنندة مقدار خوراک مصرفی است
( .)Lesson & Summers, 2008بنابراین کاهش تولید
تخممرغ در پرندگانی که بیش از  4درصد جلبک در جیرة
خود دریافت کردند ،با وجود افزایش غیرمعنادار مصرف
توسط آنها ،احتماالً به سبب وجود برخی مواد ضد

تغذیهای نظیر کارژینان ( ،)Manivannan et al., 2008پلی
ساکاریدهای غیرنشاستهای ،فیبر و خاکستر باالی آن
میتواند نتیجة عدم تأمین احتیاجات غذایی پرنده به دلیل
فراهمی کمتر انرژی و همچنین سایر مواد مغذی در
جیرههای حاوی جلبک باشد ( .)Carrillo et al., 2008این
نتایج با گزارش قبلی مبنی بر کاهش مصرف خوراک (به
علت کاهش خوشخوراکی جیره) و تولید تخم ،هنگام
استفاده از مقادیر بیش از  30درصد از جلبکهای دریایی

وثوق شریفی و همکاران :مطالعة تأثیرات استفاده از جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکا در ...

انترومورفا ،سارگاسوم سینیکوال و ماکروسیستیس پیریفرا
در جیرة مرغهای تخمگذار ،همخوانی ندارد ( Carrillo et
 .)al., 2008تودة تخممرغ تحت تأثیر تخمگذاری و وزن
تخممرغ است ،بنابراین با توجه به نبود تفاوت وزن تخممرغ
بین تیمارها ،کاهش تودة تخم میتواند بیشتر به سبب
کاهش معنادار تخمگذاری پرندگان تغذیهشده با جیرههای
حاوی بیش از  4درصد جلبک باشد .این نتایج نیز با
گزارشهای  (2008) Carrillo et al.مطابقت دارد.
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پوستة تخممرغ است و مواد مغذی مختلفی نظیر
کلسیم ،فسفر و ویتامین  D3بر آن تأثیر دارند .به نظر
میرسد که این جلبک منبع خوبی از این مواد مغذی با
فراهمی و قابلیت جذب مطلوب باشد .برخالف نتایج این
آزمایش (2008) Carrillo et al. ،در ضخامت پوسته با
تغذیة  30درصد جلبک دریایی (گونههای انترومورفا،
سارگاسوم سینیکوال و ماکروسیستیس پیریفرا) در جیره،
تغییر معنادار مشاهده نکردند ،ولی به افزایش معنادار
وزن پوسته اشاره شده است.
چگالی بیشتر تخممرغ در تیمارهای تغذیهشده یا
جیرههای حاوی جلبک با توجه ضخامت و وزن بیشتر
پوستة تخم در آنها قابل توجیه است .بهبود در صفات
مذکور موجب افزایش غیرمعنادار استحکام پوسته نیز شده
است .با این حال کاهش درخور توجه درصد تخمگذاری و
تودة تخم تولیدی و نبود تغییر در مصرف خوراک و وزن
تخم در مرغهایی که با جیرههای حاوی جلبک تغذیه
شدند ،احتماالً علت اصلی بهبود صفات کیفی پوسته است،
زیرا کلسیم دریافتی در این مرغها برای تشکیل پوستة
تعداد کمتری تخم استفاده میشود و این موجب بهبود
کیفیت پوسته میگردد (.)Lisson & Summers, 2008

صفات کیفی تخممرغ

ارتفاع سفیدة تخممرغ در پرندگان تغذیهشده با سطوح
بیش از  4درصد جلبک در جیره ،کمتر از تیمار شاهد
بود ( .)P>0/04هنگام استفاده از سطوح  30و  30درصد
جلبک در جیره ،وزن نسبی پوسته در مقایسه با گروه
شاهد افزایش یافت ( .)P>0/04با استفاده از سطوح
مختلف جلبک در جیره ،ضخامت پوسته و چگالی
تخممرغ در مقایسه با گروه شاهد افزایش معناداری یافت
( .)P>0/04تیمارهای آزمایشی در کل دوره بر واحد هاو،
رنگ زرده و استحکام پوسته تخممرغ تأثیری نداشتند
(جدول  .)1ضخامت پوسته مهمترین شاخص کیفی

جدول  .1اثر سطوح مختلف گراسیالریوپسیز پرسیکا بر صفات کیفی تخممرغ
صفات
ارتفاع سفیده (میلیمتر)
واحد هاو
وزن نسبی پوسته (درصد)
رنگ زرده
ضخامت پوسته (میلیمتر)
استحکامپوسته (کیلوگرم برسانتیمتر مربع)
چگالی (گرمبرسانتیمتر مکعب)

شاهد
3/30a
33/38
30/80b
1/0
0/31b
3/30
3/008c

 4درصد
3/01ab
33/13
33/04ab
1/1
0/38a
3/30
3/081b

تیمار
 30درصد
3/43b
30/18
33/05a
1/4
0/38a
3/30
3/081ab

 34درصد
3/11b
30/40
33/08ab
1/5
0/38a
3/01
3/081a

 30درصد
3/53b
38/10
33/85a
1/4
0/33a
3/31
3/080a

SEM
0/35
0/11
0/33
0/03
0/005
0/00
0/0000

 :a-dتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنادار است ( SEM.)P>0/04خطای استاندارد میانگین

در این آزمایش ارتفاع سفیده در تخمهای پرندگانی
که سطوح باالتر جلبک (بیش از  4درصد) را دریافت
کردند ،کاهش یافت ،ولی تفاوتی از نظر واحد هاو بین
تیمارهای مختلف مشاهده نشد .گزارش شده است که
مقدار زیاد کارژینان در جلبکهای قرمز با جلوگیری از
هضم پروتئینها ،قابلیت دسترسی آنها راکاهش میدهد
( .)Manivannan et al., 2008احتماالً این امر موجب

تغییر در کیفیت سفیده و کاهش ارتفاع آن شده است.
واحد هاو از شاخصهای مهم برای ارزیابی کیفیت
تخممرغ است که ارتفاع سفیده و وزن تخممرغ در آن
مؤثر است .در این آزمایش با وجود تفاوت در ارتفاع
سفیده بین تیمارها ،به سبب عدم تأثیر سطوح جلبک در
جیره بر وزن تخممرغ ،واحد هاو نیز تفاوت معناداری در
مقایسه با تیمار شاهد نداشت .قبالً عدم تأثیر جیرههای
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حاوی  30درصد جلبک بر ارتفاع سفیده و شاخص هاو
گزارش شده است (.)Carrillo et al., 2008
در آزمایش حاضر استفاده از جلبک در جیره ،بر
رنگ زرده بیتأثیر بود ،ولی با افزایش سطح آن در جیره،
رنگ زرده رو به کاهش داشت .این نتیجه با یافتههای
قبلی همخوانی دارد ( .)Carrillo et al., 2008در
آزمایش  (2008) Carrillo et al.تنها استفاده از جلبک
ماکروسیستیس پیریفرا به میزان  30درصد ،تأثیری بر
رنگ زرده در مقایسه با تیمار شاهد نداشت ،ولی استفاده
از دو نوع جلبک دیگر (انترومورفا ،سارگاسوم سینیکوال)
موجب کاهش معنادار رنگ زرده در مقایسه با تیمار
شاهد شدند.

لیپیدهای سرم ،محتوای ید و ماندگاری تخممرغ

زردة تخمهای مرغهایی که با جیرههای حاوی جلبک
تغذیه شدند ،مالوندیآلدئید کمتر و ید بیشتری در مقایسه
با گروه شاهد داشتند (P>0/04؛ جدول  .)5استفاده از
جلبک در جیره بر مقدار کلسترول زردة تخممرغ تأثیری
نداشت ،ولی سطوح  34و  30درصد جلبک در جیره،
کلسترول سرم را کاهش داد ( LDL .)P>0/04سرم خون
پرندگان تغذیهشده با جیرة حاوی  4و  34و  30درصد
جلبک در مقایسه با گروه شاهد و تیمار حاوی  30درصد
جلبک ،افزایش معناداری یافت ( .)P>0/04تغذیة پرندگان
با  30درصد جلبک موجب کاهش معنادار  HDLسرم خون
در مقایسه با تیمار شاهد و تیمار حاوی  34درصد جلبک
شد (.)P>0/04

جدول  .5اثر سطوح مختلف گراسیالریوپسیز پرسیکا بر غلظت کلسترول و مالوندیآلدئید زرده و مقدار ید تخممرغ و لیپیدهای سرم
صفات
مالوندیآلدئید (میلیگرم بر کیلوگرم)
تخممرغ ید (میکروگرم بر دسیلیتر)
کلسترول (میلیگرم در تخممرغ)
کلسترول (میلیگرم بر دسیلیتر)
سرم خون ( LDLمیلیگرم بر دسیلیتر)
( HDLمیلیگرم بر دسیلیتر)

شاهد
0/0134a
5/00b
343/0
380/8a
33/8b
1/5a

 4درصد
0/0343b
43/00a
338/0
380/5a
33/3a
4/5ab

تیمار
 30درصد
0/0354b
11/00a
331/0
313/8ab
33/0b
5/3b

 34درصد
0/0338b
03/00a
333/0
333/1b
33/1a
1/5a

 30درصد
0/0330b
01/11a
333/1
353/5b
31/5a
5/8ab

SEM

0/000
1/14
30/84
30/48
3/04
0/40

 .a-dتفاوت میانگینها با حروف غیرمشابه در هر ردیف معنادار است ( SEM.)P>0/04خطای استاندارد میانگین

کمبودن غلظت مالوندیآلدئید به عنوان شاخص
فساد اکسیداتیو چربیها در زردة تخم پرندگانی که در
جیرة خود جلبک دریافت کردند ،بیانگر وجود ترکیبات
آنتیاکسیدانت در آن است .وجود ترکیبات آنتیاکسیدانت
در جلبکها قبالً گزارش شده است ( Orhan & Eren,
 .)2011; Shahryar et al., 2010در همین رابطه Armin
) ،(2009با استفاده از عصارة چهار نوع جلبک سارگاسوم،
نیزیمودینیا (جلبک قهوهای) ،هایپنیا (جلبک قرمز) و
اولوا (جلبک سبز) در جیره و مقایسة اثر آنتیاکسیدانی
آن با  ،BHTگزارش کرد که قدرت آنتیاکسیدانی دو
جلبک قهوهای مورد آزمایش بیشتر از  BHTاست.
در این آزمایش محتوای ید در زرده ،با تغذیة
جیرههای حاوی جلبک افزایش قابل توجهی یافت .به
طوری که محتوای ید در تیمارهای حاوی  34 ،30 ،4و
 30درصد جلبک به ترتیب  38 ،34/04 ،33/0و 33/08

برابر تیمار شاهد بود .مقدار ید در فراوردههای دریایی
بسیار باالست؛ بنابراین افزایش ید در اثر تغذیه با جلبک
در جیره بدیهی به نظر میرسد.
جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکا حاوی ترکیبات ارگانو
سولفور و فیبر ،استرولها واسیدهای فنولیک است
( )Saeidnia et al., 2012و کاهش کلسترول سرم خون در
این آزمایش احتماالً به دلیل وجود ترکیبات مذکور است.
نشان داده شده است که استرولها و پلیساکاریدهای
موجود در جلبکها نظیر (آلژینیک اسید ،فوکوئیدان،
سلولز ،رامنوز ،زایلوز و گلوکورونیک اسید) موجب کاهش
کلسترول سرم میشوند ( & Jimenez-Escrig
 .)Cambrodon, 1999اسیدهای فنولیک با ممانعت از
جذب رودهای چربیها ،نقش مهمی در کاتابولیسم
کلسترول در کبد ایفا میکنند (.)Yugarani et al., 1992
همچنین پلیفنولها در تشکیل میسل و بازجذب اسیدهای
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...  مطالعة تأثیرات استفاده از جلبک گراسیالریوپسیز پرسیکا در:وثوق شریفی و همکاران

 با این توضیح. را داشتHDL این تیمار کمترین مقدار
ًاین کاهش معنادار منطقی به نظر نمیرسد و احتماال
.خطای نمونهبرداری یا آزمایش میتواند علت آن باشد
 میتوان از جلبک،بر اساس نتایج این آزمایش
 درصد بدون تأثیر4 گراسیالریوپسیز پرسیکا تا سطح
منفی بر عملکرد در جیرة مرغهای تخمگذار استفاده
،کرد و عالوه بر بهبود ضخامت پوسته و چگالی تخممرغ
محتوای ید در تخممرغ و همچنین پایداری آن در برابر
.اکسیداسیون (مدت زمان انبارداری) را افزایش داد
سپاسگزاری
از معاونت پژوهشی مؤسسة تحقیقات علوم دامی و
همچنین مسئوالن و پرسنل بخش طیور آن مؤسسه که
 تشکر و،امکانات انجام این تحقیق را فراهم کردند
.قدردانی میگردد

صفراوی اختالل ایجاد کرده و موجب کاهش کلسترول سرم
 از طرفی.)Muramatsu et al., 1986( و بافتها میشود
( گزارش کردند که استفاده از بیوماس و2000) Dvir et al.
 سطوح،پلیساکاریدهای مشتقشده از جلبک پورفیریدیوم
کلسترول و تریگلیسرید خون را در موشها کاهش و
.ترشح اسید صفراوی را افزایش میدهد
 مسئول، یا لیپوپروتئینهای با چگالی کمLDL
.انتقال اسیدهای چرب وکلسترول در خون هستند
بنابراین کلسترول سرم وقتی میتواند افزایش داشته
باشد که سطح این ناقلین هم افزایش پیدا کند؛ البته تا
 سرم و کلسترولLDL کنون رابطة مستقیمی بین سطح
.زردة تخممرغ گزارش نشده است
 یا لیپو پروتئینهای با چگالیHDL کاهش معنادار
30 زیاد در مقایسه با تیمار شاهد تنها در تیمار شامل
 الزم به ذکر است که.درصد جلبک در جیره دیده شد
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