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1-10 صص ،1391ر و تابستان  بها،1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

گذار در تغذیه مرغان تخمگراسیالریوپسیز پرسیکابررسی امکان استفاده از جلبک 

  

 امید وثوق شریفی
*1

 فر، اکبر یعقوب
2

 ، سید داود شریفی
3

  میرزادهلها، قدرت
4 

 و فیروز عسکري
4  

(E-mail: sdsharifi@ut.ac.ir)

  14/6/90: رش مقالهی ، تاریخ پذ21/2/90: تاریخ وصول مقاله

  هچکید

  ستفاده از آن در تغذیه مرغان و بررسی امکان ااگراسیالریوپسیز پرسیکاین آزمایش به منظور تعیین ارزش غذایی جلبک 

سطوح  اثر ، در مرحله دوم.گیري شد جلبک اندازه و ترکیبات شیمیاییانرژي قابل متابولیسم ،در مرحله اول .انجام شد گذارتخم

 پنج تصادفی با ، در قالب طرح کامالw-36ًهاي الین  قطعه مرغ سویه100با استفاده از گذار هاي تخممرغمختلف جلبک در جیره 

  درصد.  شدبررسی هفته 12، به مدت و پنج تکرار)  درصد جلبک20 و 15، 10هاي حاوي سطوح صفر، پنج، جیره(تیمار 

پروتئین خام، فیبر مقدار . گیري شد هفتگی اندازهمرغ به طورمرغ، توده تخم، ضریب تبدیل، وزن تخم مصرفیگذاري، خوراكتخم

مقدار انرژي و  درصد 34/0  و9/0، 1/0، 2/7، 05/23 به ترتیب گراسیالریوپسیز پرسیکا در جلبک  فسفر وخام، چربی خام، کلسیم

در تیمارهاي . در کیلوگرم بودکیلوکالري  72/2195  و04/2185  ترتیب ظاهري تصحیح شده براي ازت وقابل متابولیسم ظاهري

 تیمارهاي  درمرغتوده تخم). >05/0P(گذاري کاهش و ضریب تبدیل افزایش یافت  درصد جلبک میزان تخمپنجحاوي بیش از 

گراسیالریوپسیز از جلبک پنج درصد توان تا سطح نتایج نشان داد که می ).>05/0P( درصد جلبک کاهش یافت 10حاوي بیش از 

  .گذار بدون اثر منفی بر عملکرد استفاده نمودان تخم در جیره غذایی مرغپرسیکا

  گذارمرغان تخم، عملکرد ،گراسیالریوپسیز پرسیکاجلبک انرژي قابل متابولیسم، ترکیبات شیمیایی،  :کلمات کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

    ایران- پاکدشت کارشناس ارشد گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران، دانشجوي  -  1

   ایران-  کرج م دامی کشور،وسسه تحقیقات علمؤ،  تغذیه و فیزیولوژيبخشدانشیار  -  2

نویسنده مسئول مکاتبات ( ایران - پاکدشت استادیار گروه علوم دام و طیور، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران،  -  3
*

(  

 ایران- رمزگان، بندرعباسکشاورزي استان ه استادیار و کارشناس ارشد مرکز تحقیقات جهاد به ترتیب -  4
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1391، بهار و تابستان 1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

  مقدمه                                 

عنوان گیاهان ه ها بجلبکموجود،  ياهباتوجه به گزارش

توانند در تغذیه دام و طیور کاربرد داشته آبزي، در سواحل می

اي پروتئین، مالحظه این گیاهان حاوي مقادیر قابل. باشند

ها اکسیدانها و آنتییتامین عناصر معدنی، وکربوهیدرات،

توجه به فصل، سن، اها بترکیبات شیمیایی جلبک. هستند

عوامل آب و هوایی و محیطی، توزیع جغرافیایی و تنوع 

 زیادي در ياهگزارش). 12  و2( فیزیولوژیکی آنها متغیر است

که طوري به،است شده ها منتشرایی جلبکمورد ترکیبات شیمی

 کل خاکستر ،6/43 تا پنجاز پروتئین خام جلبک  بسته به گونه

 فسفر از ،1/2 تا 06/0ها از  مقدار کلسیم جلبک،41 تا شش

 درصد گزارش شده 3/4 تا 43/0 سدیم و مقدار 53/1 تا 01/0

). 25  و24، 22، 21، 20، 19، 14 ،12 ،10، 9، 8 ،5 ،4( است

 10( بیشترین مقدار پروتئیندر بین انواع جلبک مطالعه شده، 

. )18( گزارش شده استهاي قرمز جلبکدر )  درصد30الی 

اریجید اولوا جلبک دریایی TMEnمقدار 
1

   براي

 3/4 و7/5هاي بالغ به ترتیب هاي گوشتی و خروسجوجه

 ،همچنین. مگاژول بر کیلوگرم ماده خشک گزارش شده است

 300  و200، 100هاي حاوي سطوح صفر،  جیرهAMEnمقدار 

 مگاژول بر کیلوگرم ماده 9/2  کیلوگرمگرم جلبک در هر

، ماده ریجیدا اولواجلبک دریایی . خشک گزارش شده است

 درصد و یا بیشتر در 10حداقل در سطح (خوراکی مناسبی 

  ).25( هاي گوشتی نیستبراي جوجه) جیره

استفاده از جلبک به عنوان ماده خوراکی سابقه طوالنی 

یی و نمک  از بروز مخلوط پودر ماهی و جلبک دریا. دارد

 جلبک به تنهایی، اما ،کندگیري میها پیشریکتز در جوجه

استفاده از . )19( نیست Cمین ویتامین أمنبع مناسبی براي ت

 اثري بر میزان مرگ  در جیره،درصد جلبک 10 و 5/2سطوح 

  وردگذار نداو میر، جوجه درآوري و وزن بدن مرغان تخم

 درصد جلبک را در 10نند تا تواهاي در حال رشد میجوجه

در آزمایشی با . )16( جیره خود بدون اثر منفی تحمل کنند

 روز تغییري 100 درصد جلبک در جیره به مدت 10استفاده از 

مرغ ها دیده نشد و میانگین وزن و تولید تخمرغمدر سالمت 

 15 به افزایش مقدار جلبک اما ،به مقداري جزئی افزایش یافت

                                                          
1 - Ulva rigida 

عنوان ه  درصد ب10لذا سطح  ،هش تولید شدکادرصد موجب 

گذار تفاده از جلبک در جیره مرغان تخمسطح مطلوب اس

  ).7( پیشنهاد گردید

فیلومئوآس درصد جلبک پنج حاوي جیره
2

تواند تمام می 

 D و بخشی از احتیاجات ویتامین Aاحتیاجات ویتامین 

 جلبک جیره حاوي .)7( مین کندأرا تروزه هاي یکجوجه

 در  را رشدسرعت اماد رراشیتیسم دا ضداثرات  فیلوموئآس

  وفیلومئآس جلبک ،همچنین. دهدکاهش میها جوجه

وارد  گذارمرغان تخمدر جیره  درصد پنجتواند به مقدار می

. )7( شوداي با رنگ استاندارد شده و موجب تولید زرده

 8/4 و 4/2گذار جلبک در جیره مرغان تخماستفاده از 

3(DHA)  دکوزاهگزانوئیک اسید عنوان منبعدرصد به
و  

اي تخم  و کیفیت تغذیهn3دهنده محتواي اسید چرب افزایش

ها و بهبود رنگ زرده مرغ کیفیت طعم تخمسبب افزایشمرغ 

  .)11( ه استنیز شد

گراسیالریوپسیزجنس 
4

هاي ی و آبی در نواحی استوا

پرسیکا گراسیالریوپسیزگونه . کندگرم رشد می
5

ولین بار بر  ا

رشد این گونه . )6 (اساس آنالیز سلولی و ملکولی معرفی شد

اي بسیار بر روي بسترهاي مصنوعی موجود در سواحل ماسه

  هاي طولی که مقادیر کمی ازگیر است و با استقرار طنابچشم

 محصول قابل ،شوندهاي رویشی گونه به آن بسته میبخش

تاکنون مطالعه جامعی در  ).1( توان تولید نمودتوجهی را می

ی و امکان استفاده از این گونه جلبک به یخصوص ارزش غذا

باتوجه به  لذا ،عنوان خوراك دام و طیور انجام نشده است

 در سواحل خلیج پرسیکا گراسیالریوپسیزفراوانی جلبک 

این تحقیق به منظور تعیین ترکیبات فارس و دریاي عمان، 

  ن استفاده از آن در جیرهامکای و همچنین بررسی یشیمیا

   .گذار انجام شدهاي تخممرغ

                                                          
2 - Aseophyllum nodosum

3 - Docosahexaenoic acid

4 - Gracilariopsis 

5 - Gracilariopsis persica
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گذار در تغذیه مرغان تخمگراسیالریوپسیز پرسیکابررسی امکان استفاده از جلبک : وثوق شریفی و همکاران

  مواد و روشها                          

 ،در مرحله اول. این آزمایش در دو مرحله انجام گرفت

 از سواحل هرمزگانگراسیالریوپسیز پرسیکاجلبک 

هایی از آن براي تعیین آوري و خشک گردید و نمونهجمع

ترکیبات شیمیایی جلبک . میایی تهیه شدانرژي و ترکیبات شی

پروتئین خام، فیبر خام، الیاف  از نظر گراسیالریوپسیز پرسیکا

محلول در شوینده خنثی، الیاف محلول در شوینده اسیدي، 

 بر اساس خاکستر خام، چربی خام، کلسیم، فسفر، سدیم

. )3( قرار گرفتمورد تجزیه ) AOAC )0199 هايروش

با استفاده  گراسیالریوپسیز پرسیکاجلبک یسم انرژي قابل متابول

   .گیري شداز روش سیبالد اندازه

سطوح مختلف جلبک در جیره بر  اثر ،در مرحله دوم

 با ،به همین منظور. گذار بررسی شد مرغان تخمعملکرد

در آزمایشی ، w-36هاي الین  قطعه مرغ سویه100از استفاده 

هاي حاوي جیره(ار  تصادفی با پنج تیمقالب طرح کامالً

و پنج )  درصد جلبک20  و15 ،10 پنج، ،)شاهد( سطوح صفر

 12تکرار که هر تکرار شامل چهار قطعه مرغ بود به مدت 

هاي غذایی بر اساس جیره.  انجام شد) هفتگی34 تا 23 (هفته

  الیني هاسویه پرورش راهنماي احتیاجات توصیه شده در

w-36 صورت روزانه ه ها بمرغ تخم.)1جدول ( شد تنظیم

. محاسبه شد )1( درصد تولید از رابطه وآوري و توزین جمع

 و مصرف خوراك صورت هفتگی توزین وه خوراك مصرفی ب

مرغ تخم توده. )3 و 2 هايهرابط( محاسبه شدضریب تبدیل 

 رابطه با استفاده ازصورت هفتگی بر اساس روز مرغ ه نیز ب

  :محاسبه شد )4(

  

  مرغ تعداد کل تخم× 100                                                  

  درصد تولید در دوره=  -----------------------------                      )                  1

              تعداد روز مرغ                                            

  

   خوراك داده شده- وراك باقی مانده آخر هفته خ                           

  )  هر مرغ در روزيگرم به ازا( خوراك مصرف =  --------------------------------------                       )2

       تعداد روز مرغ                                         

  

  روز مرغ=   تعداد پرنده زنده در پایان دوره×طول دوره + فات  تعداد تل×عداد روزهایی که تلفات در گله بودند ت

  

  )گرم(                                                       خوراك مصرفی دوره

  ضریب تبدیل  = -----------------------------)                                            3

  )گرم(                       وزن تخم مرغ تولیدي دوره                              

   

  مرغ میانگین وزن تخم×درصد تولید                                             

  )گرم در روز( مرغوزن توده تخم = ------------------------------------)                               4

                                                             100       

  

افزار  ذخیره و با استفاده از نرمExcelافزار ها در نرمداده

SASآماري 
1

  :تجزیه شدندزیر مطابق مدل آماري ) 1997(

Yij = µ + αi + ε ij

                                                          
1 -  Statistical Analysis  Sys tem

5(  

 مقدار عددي هر یک از مشاهدات در Yij در این رابطه،

 اثر خطاي ijε  اثر جیره وαi میانگین جمعیت،µآزمایش، 

  .باشدآزمایش می

3
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1391، بهار و تابستان 1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

  

  هاي آزمایشی ترکیب جیره- 1جدول 

  

هاجیره

(%)      اجزاي خوراك 

جلبک% 20جلبک% 15جلبک% 10جلبک% 5شاهد

7/6180/6160/6150/5800/57ذرت

0/310/210/100/100/0جو

000/500/1000/1500/20جلبک

7/1810/1742/1572/1300/12سویاکنجاله 

0/500/300/200/106/0سبوس گندم

4/200/200/200/220/2روغن سویا 

8/770/760/755/740/7کربنات کلسیم

7/065/066/066/075/0کلسیم فسفاتدي

2/010/010/005/007/0نمک طعام

مکمل ویتامین 
*

3/025/025/025/025/0

مکمل معدنی 
**

3/025/025/025/025/0

1/005/002/002/002/0 ال متیونین-دي 

100100100100100جمع

ترکیبات شیمیایی محاسبه شده

00/290000/2900/289000/2900/29)کیلوکالري بر کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم 

00/1500/1500/1502/1500/15(%)پروتئین 

69/421/412/401/411/4(%)چربی خام 

29/426/428/432/434/4(%)فیبر خام 

77/252/246/239/243/2(%)لینولئیک اسید 

25/324/325/327/328/3(%)کلسیم 

76/097/019/140/162/1(%)لیزین 

31/037/041/048/055/0(%)متیونین 

*

 E ،2000گرم ویتامین  میلی D ،14400 المللی ویتامین واحد بینA ،72000المللی ویتامین  واحد بین4400000کمل ویتامینی حاوي  هر کیلوگرم م- 

گرم   میلی12160گرم اسید پانتوتنیک،   میلی4896گرم ریبوفالوین،  میلی 3000گرم تیامین،  میلی612گرم کوباالمین،   میلیK ،640 گرم ویتامین میلی

  . باشد گرم کولین کلراید می260گرم بیوتین و   میلی2000گرم پیریدوکسین،   میلی612سین، نیا

**

 گرم 8گرم کبالت و   میلی190گرم ید،   میلی640 گرم مس، 8،   گرم آهن100گرم روي،  8/33 گرم منگنز، 5/64 هر کیلوگرم مکمل معدنی حاوي - 

  .باشد سلنیوم می

  

4
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گذار در تغذیه مرغان تخمگراسیالریوپسیز پرسیکابررسی امکان استفاده از جلبک : یفی و همکارانوثوق شر

  نتایج و بحث                             

نتایج مربوط به ترکیبات شیمیایی و انرژي قابل متابولیسم 

نشان داده شده ) 2(در جدول گراسیالریوپسیز پرسیکا جلبک 

هاي مختلف جلبک از نظر هاي بسیاري میان گونهتفاوت .است

ها عالوه بر گونه، این تفاوت. ترکیبات شیمیایی وجود دارد

سایر  رداشت، منطقه جغرافیایی وثیر فصل رویش و بأتحت ت

ه مقادیر ب. )13و  2 (باشندهوایی می شرایط محیطی و آب و

دست آمده از آنالیز ترکیبات شیمیایی و انرژي جلبک 

 در محدوده مقادیر گزارش شده در گراسیالریوپسیز پرسیکا

هاي قرمز داراي جلبک. باشدهاي جلبکی میمورد سایر گونه

). 18( باشندمی)  درصد30 الی 10(ین مقادیر باالي پروتئ

)  درصد05/23 (گراسیالریوپسیز پرسیکاپروتئین خام جلبک 

در این محدوده بود و قابل مقایسه با میزان پروتئین گزارش 

پالماریا پالماتوشده براي جلبک قرمز 
1

)  درصد35 الی هشت( 

اولوا الکتوکاو جلبک 
2

در . )25 و 19 (باشدمی)  درصد1/21 (

 15 (اولواهاي جلبک سبز ن رابطه، میزان پروتئین در گونههمی

پورفایراو میزان پروتئین در جلبک قرمز )  درصد25الی 
3

 در 

باید  ).20  و15، 4(است  گزارش شده  درصد47 الی 23دامنه 

طور معمول هرچه میزان خاکستر جلبک ه توجه داشت که ب

شود و رابطه  میزان پروتئین خام آن کاسته می،رودباال می

  . معکوسی بین این دو ترکیب شیمیایی وجود دارد

دست آمده براي جلبک همقدار انرژي خام ب

.  کیلوکالري بر کیلوگرم بود4/3399 گراسیالریوپسیز پرسیکا

 میزان انرژي خام براي براي جلبک قرمز ،در همین رابطه

اولوا  کیلوکالري بر کیلوگرم، جلبک سبز 9/3895 پورفایرا

اولوا الکتوکا  کیلوکالري بر کیلوگرم، جلبک 98/3369 یداریج

 کیلوکالري در کیلوگرم و در مورد سه گونه جلبک 98/3369

کودیوم راجیله
4

گراسیالریا چیلنسیز، 
5

اماکروسیتیس پیریفر، 
6
 

 است  کیلوکالري بر کیلوگرم گزارش شده3603 الی 3239

  ). 25 و 22، 14(

                                                          

1 - Palmaria palmato 

2 - Ulva lactuca

3 - Pyerfera 

4 - Codium ragile  

5 - Gracilaria chilensis

6 - Macrocystis  pyrifera 

 ،و معرفی شده است شناسایی 2008این جلبک در سال 

  گرچه. باشدلذا مطالعات درباره آن بسیار محدود می

ه ها ب محدودي در مورد استفاده از سایر جلبکهايگزارش

عنوان ماده خوراکی نیز منتشر شده است که خود امکان قیاس 

  .سازدنتایج حاضر را با سایر تحقیقات مشکل می

رف مصگذاري، اثر تیمارهاي آزمایشی بر میزان تخم

هاي اول تا هفته مرغ درخوراك، ضریب تبدیل و توده تخم

دار بود معنی) قبل از رسیدن به اوج تولید(چهارم آزمایش 

)05/0<P( ) 10هاي حاوي تغذیه پرندگان با جیره). 3جدول ،

  دار میزان درصد جلبک باعث کاهش معنی20 و 15

 مرغ نسبت به تیمار شاهد شدگذاري و توده تخمتخم

)05/0<P(، درصد 10داري بین تیمار حاوي  تفاوت معنیاما 

تغذیه .  درصد جلبک در جیره دیده نشدپنججلبک و تیمار 

 درصد جلبک موجب کاهش پنجپرندگان با جیره حاوي 

). P>05/0( دار مصرف خوراك نسبت به گروه شاهد شدمعنی

 درصد جلبک در جیره ضریب تبدیل 20 و 15استفاده از سطح 

 درصد 10 و پنج مقایسه با گروه شاهد و تیمارهاي را در

در دوره قبل ). P>05/0(داري افزایش داد طور معنیه جلبک ب

مرغ داري بر وزن تخماز پیک تیمارهاي آزمایشی اثر معنی

).3جدول (نداشتند 

زمان با رسیدن به هم(هاي پنجم تا هشتم آزمایش در هفته

گذاري، ی بر میزان تخم، اثر تیمارهاي آزمایش)اوج تولید

 )P>05/0(دار بود مرغ معنیضریب تبدیل، وزن و توده تخم

   درصد جلبک در جیره میزان20مصرف ). 3جدول (

داري نسبت به گروه شاهد کاهش طور معنیه گذاري را بتخم

، پنجبین سطوح مصرف داري اختالف معنی اما ،)P>05/0( داد

تغذیه . شاهده نشدتیمار شاهد م  درصد جلبک و15 و 10

 درصد ضریب تبدیل را در مقایسه 20 و 15جلبک در سطوح 

 15استفاده از سطح ). P>05/0( با گروه شاهد افزایش داد

مرغ را نسبت به شاهد و تیمار درصد جلبک در جیره وزن تخم

دار معنی کاهش). P>05/0(  درصد جلبک کاهش داد10حاوي 

 درصد 20 و 15طوح س مرغ در پرندگانی که باتوده تخم

).P>05/0(جلبک در جیره تغذیه شده بودند، مشاهده شد 
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1391، بهار و تابستان 1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

  گراسیالریوپسیز پرسیکارکیبات شیمیایی و انرژي قابل متابولیسم جلبک   ت- 2جدول 

مقدارترکیب شیمیایی

ماده خشک
*

) %(40/96

05/23)%( پروتئین خام

20/7)%( فیبر خام

NDF
1 

)%(80/19

ADF
2 

)%(80/10

50/25)%( خام خاکستر

10/0)%( چربی خام

90/0)%( کلسیم

34/0)%( فسفر

  21/1  )%(سدیم 

40/3399)ر کیلوگرمدکیلوکالري (انرژي خام 

AME
3

04/2185)ر کیلوگرمدکیلوکالري ( 

AMEn
4

72/2195) کیلوگرم درکیلوکالري( 

TME
5

76/3398)ر کیلوگرمدکیلوکالري ( 

TMEn
6

84/3204)ر کیلوگرمدکیلوکالري ( 

*

.باشدخورشید میمیزان ماده خشک در جلبک خشک شده در معرض تابش  -  

 انرژي -  4 ،انرژي قابل متابولیسم ظاهري - 3 ،الیاف محلول در شوینده اسیدي - 2 ،الیاف محلول در شوینده خنثی - 1

بولیسم حقیقی انرژي قابل متا -  6  وانرژي قابل متابولیسم حقیقی - 5 ،شده براي ازتقابل متابولیسم ظاهري تصحیح 

تصحیح شده براي ازت

  

گذاري، مصرف اثر تیمارهاي آزمایشی بر میزان تخم

هاي نهم تا مرغ در هفتهخوراك، ضریب تبدیل و توده تخم

 )P>05/0(دار بود معنی) دوره پس از اوج تولید(دوازدهم 

 درصد جلبک در جیره 20 و 10استفاده از سطوح ). 3جدول (

 گذاري نسبت به گروه شاهد شدموجب کاهش میزان تخم

)05/0<P(، و 10، پنجبین تیمارهاي حاوي سطوح  تفاوتی اما 

با استفاده . ه نشدمشاهد درصد جلبک در جیره با یکدیگر 15

دار  درصد جلبک در جیره افزایش معنی20 و 15از سطوح 

 اما ،)P>05/0( مصرف خوراك نسبت به گروه شاهد دیده شد

تفاوتی از نظر مصرف خوراك بین تیمارهاي حاوي سطوح 

افزایش .  درصد جلبک در جیره مشاهده نشد15 و 10، پنج

دار ضریب تبدیل در پرندگانی که با سطوح مختلف معنی

). P>05/0( جلبک در جیره تغذیه شده بودند، مشاهده شد

 درصد 20  و15، 10هاي حاوي سطوح ندگان با جیرهتغذیه پر

مرغ نسبت به تیمار دار توده تخمجلبک موجب کاهش معنی

  بر وزن تیمارهاي آزمایشی اثري). P>05/0( شاهد شد

  .مرغ نداشتندتخم
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، ) هفتگی23-26(ي قبل از پیک هاگذار در دوره بر عملکرد مرغان تخمگراسیالریوپسیز پرسیکا تأثیر استفاده از سطوح مختلف - 3جدول 

  ) هفتگی31-34(و بعد از پیک ) هفتگی 27-30(پیک 

  

تیمار

ه
فت

ه

  صفات

%20%15%10%5شاهد

61/1  )گرم(مصرف خوراك 
a

±0/85  85/0 
b

±1/7731/2 
ab

±7/83  80/2
a

±8/85  35/1
ab

±5/83

55/1  )%( گذاريتخم میزان
a

±0/85  02/1 
ab

±5/80  43/1 
bc

±3/76  65/1
c
±9/72  34/1

d
±1/61

 03/0ضریب تبدیل
c

±9/104/0 
c

±9/1  04/0 
c

±0/2  05/0
b

±3/2  07/0
a

±6/2

5/52±73/0  0/52±66/0  3/54± 88/0  6/52±56/0  8/53 ± 69/0)گرم( مرغوزن تخم

ز
 ا
ل

قب
د
لی
و
 ت
ج

و
ا

  

)
2
3

-
2
6

ی
گ
فت

ه
 

(

 01/1)روز در گرم( مرغتخم توده
a

±8/4556/0 
ab

±3/42  35/1
bc

±5/41  17/1
c
±0/38  95/0

d
±1/32

8/91±63/1  0/92±15/2  5/91± 60/1  4/85 ± 50/1  0/88 ± 55/2  )گرم( مصرف خوراك

40/2  )%( گذاريتخم میزان
a
 ± 1/8480/0 

a
±0/82  16/1 

a
±1/82  21/1

a
±5/79  57/1

b
±5/70

07/0  ضریب تبدیل
c

±8/1  02/0 
bc

±9/1  04/0 
bc

±9/1  06/0
b

±1/2  04/0
a

±3/2

 59/0  )گرم( مرغوزن تخم
ab

±9/58  38/0 
bc

±8/56  67/0 
a

±3/59  39/0
c
±4/56  54/0

abc
±4/57

د
لی
و
 ت
ج

و
ا

  

)
2
7

-
3
0

 
ی

گ
فت

ه
(

55/1  )روز در گرم( مرغتخم توده
a

±6/49  56/0 
ab

±6/46  03/1 
ab

±8/48  85/0
b

±9/44  90/0
c
±4/40

 52/1  )مگر( مصرف خوراك
c

±8/97  47/1 
bc

±9/101  28/2 
abc

±5/104  06/2
ab

±5/107  31/1
a

±5/110

 40/1  )%( گذاريتخم میزان
a

±0/87  92/0 
ab

±0/85  54/1 
b

±6/81  85/0
ab

±0/83  60/1
c
±1/76

 03/0  ضریب تبدیل
c

±8/1  04/0
b

±0/2  05/0 
b

±1/2  04/0
b

±2/2  05/0
a

±4/2

9/60±46/0  8/59±69/0  1/61 ± 57/0  9/59± 39/0  4/61 ± 45/0  )گرم( مرغوزن تخم

د
لی
و
 ت
ج

و
 ا
ز
 ا
د
ع
ب

  

)
3
1

-
3
4

ی
گ
فت

ه
 

(

 88/0  )در روز گرم( مرغتخم توده
a

±4/53  55/0 
ab

±9/50  08/1 
b

±8/49  62/0
bc

±6/49  05/1
c
±3/46

a-d
).P>05/0( دار استتفاوت ارقام با حروف غیرمشترك در هر ردیف معنی - 

  

گذاري، مصرف اثر تیمارهاي آزمایشی بر میزان تخم

مرغ در طول مرغ و توده تخمخوراك، ضریب تبدیل، وزن تخم

 )P>05/0(دار بود هاي اول تا دوازدهم آزمایش معنیهفته

 استفاده از جلبک در ،ه آزمایشردر طول دو). 4جدول (

گذاري  درصد موجب کاهش میزان تخم20 و 15، 10سطوح 

). P>05/0( و افزایش ضریب تبدیل نسبت به گروه شاهد شد

مرغ را نسبت  توده تخم، درصد جلبک20 و 15رف سطوح مص

   .)P>05/0(داري کاهش دادند طور معنیه به گروه شاهد ب

در مورد عملکرد پرندگان با استفاده از جلبک در جیره آنها، 

نتایج نشان داد که استفاده از سطوح بیش از پنج درصد جلبک 

 ضریب داري کاهش وطور معنیه مرغ را بدرصد تولید تخم

البته باتوجه به . داري افزایش دادطور معنیه تبدیل خوراك را ب

که ) هاي پنجم به بعدهفته(نتایج هشت هفته پایانی آزمایش 

دار در پس از آن بود، عدم تفاوت معنی زمان با اوج تولید وهم

 درصد جلبک در 15مرغ با استفاده از سطوح تا تولید تخم

تواند به دلیل اثر سن پرنده و این امر می. جیره دیده شد

درنتیجه تثبیت شرایط فیزیولوژیکی و همچنین توسعه دستگاه 

پذیري بیشتر نسبت به ماده خوراکی آزمایشی گوارش و عادت

 پیریفرانتایج کل دوره با گزارش منتشره در مورد جلبک . باشد

 درصد جیره 10مبنی بر امکان استفاده از آن جلبک تا سطح 

با در نظر گرفتن هشت اما  ،گذار مطابقت نداردمرغان تخم

هفته پایانی آزمایش نتایج حاضر با نتایج مورد نظر تطبیق پیدا 

  .)6 (کندمی
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  ) هفتگی34-23(گذار در کل دوره آزمایش عملکرد مرغان تخم بر گراسیالریوپسیز پرسیکاتأثیر استفاده از سطوح مختلف  - 4جدول 

  

تیمار

صفات

درصد 20درصد 15درصد 10درصد 5شاهد

04/1  )%( گذاريتخم میزان
a

±4/85  57/0
ab

±5/8286/0 
bc

±0/80  91/0
c

±5/7818/1
d

±2/69

04/1  )گرم( مصرف خوراك
ab

±3/90  50/1
b 

±2/88  63/1 
ab

±2/93  69/1 
a

±1/95  68/1
a

±3/95

03/0  ضریب تبدیل
d

±8/1  02/0
cd

±0/2  03/0 
c

±0/2  03/0 
b

±2/2  04/0
a

±4/2

53/0  )گرم( مرغوزن تخم
ab

±0/58  47/0
ab

±5/56  55/0 
a

±2/58  54/0 
b

±1/56  56/0
ab

±9/56

78/0  )در روز گرم (مرغتخم توده
a

±6/49  55/0
ab

±6/46  81/0 
ab

±7/46  81/0 
b

±2/44  94/0
c
±6/39

a-d
).P>05/0( دار است در هر ردیف معنیتركتفاوت ارقام با حروف غیرمش - 

  

هاي حاوي جلبک با جیره تفاوت در مصرف جیرهعدم 

. باشدخوراکی این ماده خوراکی می خوشهدهندنشانشاهد 

 مبنی بر پیریفراباتوجه به گزارش منتشره در مورد جلبک 

 درصد جلبک در جیره مرغان 10عدم امکان استفاده بیشتر از 

توان خوراکی آن جلبک، میگذار به علت عدم خوشتخم

  .  )6 (ایج این آزمایش را متفاوت با گزارش مذکور دانستنت

  ز پارامترهایی از قبیل میزانثر اأمرغ متتوده تخم

 کاهش ،در این آزمایش. باشدمرغ میگذاري و وزن تخمتخم

 10مرغ بر اثر استفاده سطوح بیشتر از دار توده تخممعنی

وت درصد جلبک در جیره مشاهده شد که باتوجه به عدم تفا

 تیمارهاي حاوي جلبک مربوط بهمرغ وزن تخمبین دار معنی

دار درصد دلیل کاهش معنیه تواند بیشتر بمیبا تیمار شاهد 

مرغ در تیمارهاي بیشتر از پنج درصد جلبک در تولید تخم

  .)6( گزارشات قبلی مطابقت دارد این نتایج با که جیره باشد

نج درصد جلبک توان استفاده از پباتوجه به نتایج می

گذار توصیه جیره مرغان تخم را درگراسیالریوپسیز پرسیکا 

شود در مورد اسیدهاي آمینه و عوامل پیشنهاد می. نمود

 بیشتري انجام تحقیقاتاي در این جلبک احتمالی ضدتغذیه

  . پذیرد

  تشکر و قدردانی

از معاونت پژوهشی مؤسسه تحقیقات علوم وسیله بدین

سئولین و پرسنل بخش طیور آن مؤسسه دامی و همچنین م

  .گرددمیقدردانی 
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Abstract

This study was conducted to determine the nutritional value of seaweed Gracilariopsis persica

and to evaluate its utilization in layer nutrition. Metabolizable Energy and chemical composition of 

seaweed were measured. 100 Hy-line W-36 hens were allocated to five dietary groups with five 

treatment group (experimental diets containing zero, five, 10, 15 and 20 percent seaweed) and it 

lasted for 12 weeks. Egg production, feed intake, feed conversion ratio, egg weight and egg mass

were measured weekly. The results showed that the CP, CF, EE, Ca and P of the seaweed were 

23.05, 7.2, 0.1, 0.9 and 0.34 percent, respectively. Apparent Metabolizable Energy and Apparent 

Metabolizable energy corrected for nitrogen were 2185.04 and 2195.72 Kcal/Kg, respectively. The 

treatments contain more than five percent seaweed, decreased egg production and increased feed 

conversion ratio (P< 0.05). There was significant decrease in egg mass for more than 10 percent

seaweed treatments (P< 0.05). These results showed that usage of five percent seaweed 

Gracilariopsis persica in the layer hens' diet doesn't have negative effect on production 

performances. 

Keywords: Chemical composition, Gracilariopsis persica, Layer hens, Metabolisable energy, 

Performance, Seaweed
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