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 چکیده
جلبک اسپیرولینا ریزپوشانی شده بر عملکرد، خصوصیات الشه و جمعیت پودر تغذیه منظور بررسی اثر این پژوهش به     

روزه گوشتی )جنس نر( سویه تجاری قطعه جوجه یک 363انجام شد. در این آزمایش تعداد  های گوشتیمیکروبی روده جوجه
قطعه جوجه در هر تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی اختصاص داده شدند. تیمارهای  13تکرار و  4تیمار،  9به  333راس 

درصد اسپیرولینا ریزپوشانی  33/3، جیره پایه + Eآزمایشی شامل: جیره پایه، جیره پایه + آنتی بیوتیک، جیره پایه + ویتامین 
 33/3درصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده، جیره پایه + یک درصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده، جیره پایه +  66/3ده، جیره پایه + ش

 نتایج نشان داد که در دوره رشد، درصد اسپیرولینا و جیره پایه + یک درصد اسپیرولینا بود. 66/3درصد اسپیرولینا، جیره پایه + 
گروه  (.p<30/3)مصرف خوراک بیشتری نسبت به گروه شاهد داشت  درصد اسپیرولینا 33/3 حاوی جیرهگروه تغذیه شده با 

 های حاویهای تغذیه شده با جیرهگروه (.p<30/3)های آزمایشی دیگر داشت شاهد کمترین افزایش وزن را نسبت به گروه
. (p<30/3) کمتری نسبت به گروه شاهد دارا بودنددرصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده ضریب تبدیل غذایی  66/3درصد و  33/3

درصد و  33/3 های حاوی سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا،های تغذیه شده با جیرهدر دوره پایانی و نیز کل دوره پرورش، گروه
راندمان الشه  .(p<30/3) درصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده ضریب تبدیل غذایی کمتری نسبت به گروه شاهد را دارا بودند 66/3

درصد اسپیرولینا  یکمختلف جلبک اسپیرولینا و جیره حاوی  های گوشتی تغذیه شده با تیمارهای حاوی سطوحدر جوجه
، 66/3. تغذیه با تیمارهای حاوی اسپیرولینای ریزپوشانی شده در سطوح (p<30/3) ها بودریزپوشانی شده باالتر از بقیه گروه

 ها نسبت به گروه شاهد شدجوجهتیمار حاوی اسپیرولینا در سطح یک درصد جیره سبب افزایش درصد سینه  یک درصد و
(30/3>p)چربی محوطه  درصد اسپیرولینا یکدرصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده و  حاوی یکهای تغذیه شده با تیمارهای . جوجه

درصد اسپیرولینا  یکبیوتیک، تغذیه شده با تیمارهای حاوی آنتی یهاجوجههای فرمجمعیت کلی(. p<30/3)بطنی کمتری داشتند 
های هجوج در ها(. بیشترین جمعیت الکتوباسیلp<30/3)درصد اسپیرولینا نسبت به گروه شاهد کمتر بود  یکریزپوشانی شده و 

 اسپیرولینا پودر درصد یکو  درصد 66/3، درصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده و یکدرصد  66/3حاوی تغذیه شده با تیمارهای 
 (.p<30/3) مشاهده شد

 

 عملکرد ،اسپیرولینا، جمعیت میکروبی، جوجه گوشتی، های کلیدی: آنتی بیوتیکواژه
 

 مقدمه
 سطح سالمت  ءمنظور تأمین رفاه و ارتقاامروزه به     
 بدون استفاده از  های گوشتیجوجهکننده، پرورش مصرف

های باشد. افزودنیسبز( مطرح میها )پرنده بیوتیکآنتی
ها در بیوتیکهای آنتیگیاهی به عنوان یکی از جایگزین

صنعت طیور مطرح هستند که اثرات سودمندی بر سالمت و 
ها منابع مغذی طبیعی با ریزجلبک (.91) دارند عملکرد پرنده

توانند در توسعه مواد غذایی جدید مورد ارزشی هستند که می
 و طیور مورد توجه قرار گیرند.  صنعت داماستفاده در 

های جدا شده از های بیولوژیکی بسیاری از متابولیتفعالیت
ها بر سالمتی نشان داده شده های دریایی و تاثیر آنجلبک
ها و همچنین اکسیدانی زیاد در جلبک(. فعالیت آنتی99) است

جلبک در بهبود و تقویت سیستم ایمنی، دفع  عملکرد مفید
لزات سنگین از بدن، حفاظت از کلیه و کبد، کاهش آلرژی، ف

کند شدن روند رشد تومورهای سرطانی و کاهش عملکرد 
ترکیب شیمیایی (. 98) است ها، به اثبات رسیدهویروس
ها با توجه به فصل، سن، اقلیم و شرایط جغرافیایی جلبک

ال ها، کلرهای شناخته شده جلبکدر میان گونهباشد. متغیر می
های خوراکی ریزجلبک 2اسپیرولینا پالتنسیس و 9ولگاریس

د ییباشند. اسپیرولینا بعد از تارایج و بدون عوارض جانبی می
 4(GRASعنوان یک غذای سالم ایمن )به 9سازمان غذا و دارو

مغذی  مواد اسپیرولینا پالتنسیس غنی از (.44) معرفی گردید
معدنی، کربوهیدرات، گاما ها و مواد مثل پروتئین، ویتامین

(. 9) است دیی، فیکوسیانین، کلروفیل، کاروتنواسید لینولئیک
همچنین حاوی طیف وسیعی از ترکیبات اسپیرولینا 

 شامل آن و فنولیک است. ترکیبات فنولی یدییفالونو
یمیک، سالیسیلیک، ییک، کلروجنیک، کویاسیدهای آلی )کاف

 توانند فعالیت میکه است سیناپتیک و ترانس سینامیک( 
جلبک اسپیرولینا به  (.99) را نشان دهنداکسیدانی طبیعی آنتی

 یک اسیدها وی، فنوB12فیکوسیانین، ویتامین  ل دارا بودندلی
ها و جلوگیری از ها موجب افزایش هضم چربیتوکوفرول

جلبک  (. از این رو99) شودها میاکسیداسیون چربی
کننده یک پروبیوتیک و تقویت عنواناسپیرولینا پالتنسیس به

یدی یهای کاروتنوحضور رنگدانه .(29)باشد میسیستم ایمنی 
موجود در  لو توکوفرو و فیکوسیانینی به همراه ترکیبات فنولی

 عنوان یک شود که این جلبک بهاسپیرولینا، موجب می
 های آزاد نیز عمل نمایداکسیدان طبیعی و جاذب رادیکالآنتی

 اکسیدان عملعنوان یک آنتییدها همچنین بهیکاروتنو(. 99)
ها از آسیب ناشی ها و بافتشوند سلولکنند که موجب میمی

 و (24) و همکاران خرد (.44) های آزاد حفظ شونداز رادیکال
 جلبک افزودن گزارش کردند( 49) شنموگپریا و ساراوانابابو

داری سبب بهبود طور معنیاسپیرولینا به جیره غذایی به

1- Chlorella Vulgaris                                     2- Spirulina Platensis                                     3- Food and drug administration (FDA)    

4- Generally Recognized as Safe 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 پژوهشهای تولیدات دامی
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 شاهدافزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با جیره 
( گزارش کردند که در شرایط 5) بلوف و االرکن. همچنین شد

داری طور معنیپرورش ارگانیک، افزودن مکمل اسپیرولینا به
   شد.سبب بهبود عملکرد رشد و صفات الشه 

 میکروبی اسپیرولینا پالتنسیس را بر  محققان، اثر ضد     
های های گرم مثبت و گرم منفی در محیط کشتباکتری

(. اثرات ضد میکروبی 6،94) اندمختلف را گزارش کرده
های گرم مثبت بیشتر از اسپیرولینا پالتنسیس بر باکتری

تواند به این دلیل باشد های گرم منفی بیان شده و میباکتری
 های گرم مثبت دو الیه ای است در صورتییکه دیواره باکتر

های گرم منفی از چند الیه تشکیل شده که دیواره باکتری
میکروبی عصاره پودر خشک شده اسپیرولینا در  است. اثر ضد

، 9های سالمونال تیفیشرایط برون تنی علیه میکروارگانیسم
 4و باسیلوس سرئوس 9، استافیلوکوکوس آرئوس2اشرشیاکلی

 فعالیت ضد میکروبی اسپیرولینا (. 2) است گزارش شده
می تواند ناشی از وجود اسید گاما لینولنیک، اسیدهای چرب 
فعال و اثرات سینرجیستیک بین اسید لوریک و پالمیتولریک 

تواند باعث تخریب غشاء خارج باشد. عصاره اسپیرولینا می
سلولی باکتری و خروج محتویات آن شود و از این طریق اثر 

 ها را کاهش می دهدمیکروبی خود را اعمال و جمعیت آنضد 
از طرفی دیگر، ریز پوشانی یا کپسوله کردن روشی برای  (.21)

مقابل فرآوری،  حفاظت از ترکیبات زیست فعال و پایداری در
های نامطلوب است، زیرا ممکن ذخیره و جلوگیری از واکنش

انی مورد است این ترکیبات در تماس با عوامل محیطی به آس
 (. 22) اکسیداسیون قرار گیرند و یا حتی دناتوره شوند

های بسیار کوچکی ها از نظر ریخت شناسی، مخزنکپسول
توانند شوند و میشکل کروی تهیه میهستند که معموالً به

مواد به شکل گاز، مایع و جامد را در خود ذخیره کنند. این 
  ها،ویتامین ها حفاظت از ترکیبات بیواکتیو نظیرپوشش

ها و ها، چربیدها، پروتئینییکاروتنو ها،اکسیدانآنتی ها،آنزیم
ها را بر عهده دارند. در واقع کپسوله کردن روشی کربوهیدرات

برای افزایش حفاظت، پایداری، رهایش کنترل شده، جلوگیری 
های نامطلوب و اثربخشی بیشتر ترکیبات زیست از واکنش

سبتاً جدید، برای حفاظت و آزاد سازی فعال است. این روش ن
(. 45) گیردکنترل شده ترکیبات غذایی مورد استفاده قرار می

پودر ، هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر تغذیه بنابراین
، خصوصیات پوشانی شده اسپیرولینا بر عملکردجلبک ریز 

 های گوشتی بود.الشه و جمعیت میکروبی روده جوجه
 

 هامواد و روش
 مرغداری خصوصی دراین آزمایش در سالن پرورشی      

 962انجام شد. تعداد  شهرشهرستان قائم روستای چمازکتی
( سویه تجاری راس نر روزه گوشتی )جنسقطعه جوجه یک

تصادفی به  روزگی در قالب طرح آماری کامالً 9در سن  923
د. قطعه جوجه در هر تکرار تقسیم شدن 92تکرار و  4تیمار، 1

تیمارهای آزمایشی شامل: جیره پایه + بدون هیچ افزودنی، 
، جیره پایه + ویتامین ویرجینامایسین جیره پایه + آنتی بیوتیک

E + درصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده، جیره  99/2، جیره پایه
یک درصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده، جیره پایه+  66/2پایه+ 

درصد  99/2شده، جیره پایه+ درصد اسپیرولینا ریزپوشانی 
درصد اسپیرولینا و جیره پایه +  66/2اسپیرولینا، جیره پایه + 

 9پایه در جدول  هایترکیب جیره درصد اسپیرولینا بود.یک 
ترکیب شیمیایی نمونه خشک شده آنالیز نشان داده شد. 

 چربی گیری پروتئین خام،جلبک مورد استفاده شامل اندازه
در  AOAC (2225)ر اساس روش بو خاکستر  رطوبت خام،

 آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
منظور ریزپوشانی کردن پودر ریزجلبک اسپیرولینا به انجام شد.

از پوشش سیکلودکسترین استفاده شده که میزان آن نسبت به 
باشد. ابتدا سوسپانسیونی از می 9به  4هسته )اسپیرولینا( 

جلبک در آب مقطر تهیه شده و با هیتر مگنت و بدون حرارت 
رای پوشش سیکلودکسترین نیز سوسپانسیونی ب همگن شد.

درجه و به  45تهیه شده و عمل همگن کردن با حرارت 
  . پس از این مرحله،گردیددقیقه انجام  92مدت

با استفاده از  های مذکور با هم مخلوط شده وسوسپانسیون
دقیقه  92به مدت  1222دستگاه اولتراهموژنایزر در دور 

خوبی انجام گیرد. بعد از این شده تا عمل ریزپوشانی به گنهم
مرحله جهت پایدار نمودن سوسپانسیون تهیه شده از 

. در مرحله نهایی نیز از شداستفاده  32ین یسورفکتانت تو
درجه  992 با دمای ورودی 5کن پاششیدستگاه خشک

گراد عمل خشک درجه سانتی 32سانتیگراد و دمای خروجی 
  (.23) دشکردن هسته به همراه پوشش انجام 

های گوشتی دسترسی آزاد در طول دوره آزمایش، جوجه     
 99تا  92دمای سالن در هفته اول به آب و خوراک داشتند. 

های بعد هر هفته حدود  گراد حفظ شد و در هفتهدرجه سانتی
طوری که در هفتة گراد دما کاهش داده شد. بهدرجه سانتی 2

 درجه  93-22( دمای سالن 6)هفته  پرورشی هروآخر د
تا  62هفته اولدر گراد بود. میزان رطوبت هوای سالن سانتی

بود. ساعات درصد  62تا  52های بعد و در هفتهدرصد  12
تدریج کم شد تا به  ساعت در روز اول به 24روشنایی سالن از 

 مصرفساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی رسید.  29
 صورت افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی به خوراک،

محاسبه شد. برای بررسی خصوصیات الشه در سن  ایدوره
روزگی از هر تکرار دو قطعه جوجه با وزن بدن نزدیک به  42

میانگین وزن واحد آزمایشی مربوطه انتخاب و کشتار، راندمان 
ها، کبد و چربی محوطه الشه محاسبه شد. وزن سینه، ران

 صورت درصدی از وزن زندهگیری و بهها اندازهشکمی پرنده
روزگی جدا شد و  42ها در سن  ایلئوم روده جوجهگزارش شد. 

های  محتویات آن با فشار انگشت به آرامی به داخل ظرف
استریل منتقل گردید و روی یخ به آزمایشگاه انتقال داده شد. 

 پی درها از روش رقیق کردن پیبرای رقیق کردن نمونه
استفاده شد. ( در محلول سرم فیزیولوژیکی 92به  9)به نسبت 

های مناسب میکرولیتر از رقت 922با استفاده از سمپلر، 
MRSA کشت محتویات ایلئوم روی محیط

)محیط  6
های اسید الکتیک( در شرایط بیاختصاصی کشت باکتری

و اشریشیاکلی روی   فرمهای کلی هوازی و برای شمارش کلنی
1ای سی سی محیط کشت کروم آگار 

به  در شرایط هوازی 
کشت داده شد. پس از شمارش تعداد ساعت  43مدت 
های ظاهر شده در هر پلیت، عدد حاصل در عکس رقت  پرگنه

1- Salmonella Typhi                   2- Esherichia Coli                3- Staphylococcus Aureus        4- Bacillus Cereus              5- Spray dryer    
6- MRS agar, Merck, Germany             7- CHROM agar ECC (EF322- Paris France)              
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در گرم  0ضرب و نتیجه به عنوان تعداد واحد تشکیل کلنی
 های آزمایش در قالب یک کلیه داده (.71،03) نمونه ذکر شد

 SAS (01 )افزار آماری رمطرح کامالً تصادفی و با استفاده از ن
ایسه مقمورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. برای 

 ( در سطح 00ای دانکن )آزمون چند دامنه ازها میانگین
 شد. استفاده 10/1 یدارمعنی

 نتایج و بحث

جلبک مورد پودر آنالیز ترکیب شیمیایی نمونه خشک شده      
درصد  04/0درصد پروتئین خام،  6/66استفاده به صورت 

 درصد رطوبت بود. 0/7درصد خاکستر و  00/01چربی خام، 
 عملکرد رشد پرنده

های گوشتی شامل صفات مربوط به عملکرد رشد جوجه     
مصرف خوراک، افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی در 

 نشان داده شده است. 1 جدول
 
 

 )%( مختلف آزمایشهای های پایه در دورهرصد مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیرهد -0جدول 
Table 1. Composition of basal diets in different period of the experiment (%) 

 مواد خوراکی
 (محاسبه شده)

 آغازین
 روزگی( 01-0)

 رشد
 روزگی( 10-00)

 پایانی
 روزگی( 01-10)

 01/00 31/01 07/00 دانه ذرت
 10/70 11/71 01/74 کنجاله سویا

 70/0 64/0 41/0 دی کلسیم فسفات
 61/0 14/7 70/0 روغن سویا
 11/0 13/0 03/0 سنگ آهک

 17/1 14/1 73/1 متیونین_دی ال 
 01/1 00/1 70/1 هیدروکلراید ال لیزین

 10/1 17/1 07/1 ونینال ترئ
 71/1 76/1 76/1 نمک

 10/1 10/1 10/1 0مکمل ویتامینه
 10/1 10/1 10/1 1مکمل معدنی

 
 1111 7111 7011 (Kcal/Kg)انرژی قابل متابولیسم 

 11/04 4/11 1/11 پروتئین خام
 34/1 40/1 11/1 کلسیم

 71/1 01/1 06/1 فسفر قابل دسترس
 00/1 04/1 63/1 متیونین

 44/1 16/1 10/0 متیونین + سیستئین
 07/0 10/0 71/0 لیزین

 E ،0111المللی ویتامین  واحد بین D3 ،1111المللی ویتامین  واحد بین A ،0111111المللی ویتامین واحد بین 7011111 پیش مخلوط ویتامینی افزوده شده به جیره شامل:( 0
 B6 ،011گرم ویتامین میلی B5 ،001گرم ویتامین میلی B3 ،00111گرم ویتامین میلی B2 ،0111گرم ویتامین میلی B1،7711گرم ویتامین میلی K3 ،111گرم ویتامین میلی
 در هر کیلوگرم جیره بود. گرم کولینمیلی B12 ،101111گرم ویتامین میلی B9 ،0/3گرم ویتامین میلی

  011گرم ید، میلی 011گرم مس،میلی 0111گرم روی،  میلی 01111گرم آهن، میلی 10111گرم منگنز، میلی 01111پیش مخلوط معدنی افزوده شده به جیره شامل: ( 1
 در هر کیلوگرم جیره بود. گرم سلنیوممیلی

 
 )درصد ماده خشک( آنالیز ترکیبات شیمیایی پودر جلبک اسپیرولینا -1جدول 

Table 2. Chemical composition analysis of Spirulina Algae Powder (% DM) 
 رطوبت خاکستر چربی خام پروتئین خام

11/1±6/66 0/1±04/0 3/1±00/01 00/1±0/7 

 
 خوراک مصرف

 77/1تیمار حاوی  7در دوره رشد، با توجه به جدول      
دار مصرف خوراک درصد جلبک اسپیرولینا سبب افزایش معنی

، اما در (>10/1pشد ) نسبت به گروه شاهدهای گوشتی جوجه
در مصرف خوراک  داریهای پرورش تفاوت معنیدیگر دوره

 مشاهده نشد. های گوشتیجوجه
مطابقت دارد  (71ماری و همکاران ) هایبا یافتهاین نتایج     

شنموگپریا و همکاران  ( و00گنگنت و همکاران ) اما با نتایج
( گزارش دادند که 11ماری و همکاران ) دارد.نمطابقت  (01)

گرم اسپیرولینا در هر کیلوگرم جیره  7/1و  1/1استفاده از 
های گوشتی دار مصرف خوراک جوجهسبب افزایش معنی

( گزارش دادند 71نوکو و همکاران ) نسبت به گروه شاهد شد.
شود که که فقدان سلولز در ساختار سلولی اسپیرولینا سبب می

بنابراین اشتهای پرنده را افزایش و بهبود  ،راحتی هضم شودبه

 شود که مصرف خوراک و قابلیت هضم مواد مغذی می
شتی در های گوتواند دلیل افزایش مصرف خوراک جوجهمی

 دوره رشد باشد.
( گزارش دادند که استفاده از 00گنگنت و همکاران )     

های گوشتی سبب کاهش جلبک اسپیرولینا در جیره جوجه
( گزارش دادند 01شنموگپریا و همکاران )شد.  مصرف خوراک

درصد  یککه تغذیه جلبک اسپیرولینا پالتنسیس در سطح 
گوشتی نسبت به های سبب کاهش مصرف خوراک جوجه

  .گرم( 7013در برابر  7113گروه شاهد شد )
ناشی از  نتایج متناقض بدست آمده در تحقیقات احتماالً     

باشد، عالوه بر این سطوح متفاوت و کیفیت اسپیرولینا می
مانند ترکیب خوراک، شرایط بستر و شرایط دیگر پارامترهای 

 نتایج شود.تولید نیز ممکن است منجر به تغییر در 
 

محاسبه شده
 

محاسبه شده
 

1- Colony Forming Unit 
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 افزایش وزن بدن
 افزایش وزن بدن نتایج این پژوهش نشان داد که      

های گوشتی در دوره رشد تحت تأثیر تیمارهای جوجه
که تغذیه سطوح طوری(، به9آزمایشی قرار گرفت )جدول 

جلبک نیز سطوح مختلف مختلف جلبک اسپیرولینا و 
دار وزن بدن ریزپوشانی شده سبب افزایش معنیاسپیرولینای 

و همکاران  با نتایج خرد این نتایج (.>50/5p)ها شد جوجه
با نتایج  اما ،( مطابقت داشت92) همکارانو  شنموگپریا( و 42)

     ( مطابقت نداشت.99و همکاران ) ایوانز (،93) دمینیو  راس
( بیان 92) همکارانو  شنموگپریا( و 42و همکاران ) خرد

داری داشتند که افزودن اسپیرولینا به جیره غذایی به طور معنی
سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با 

( گزارش کردند 0) االرکنو  بلوف. همچنین شاهد شدجیره 
که در شرایط پرورش ارگانیک، افزودن مکمل اسپیرولینا به 

 .شدداری سبب بهبود عملکرد رشد و صفات الشه طور معنی
 ( تحقیقی را به منظور بررسی 99ایوانز و همکاران )      
های حاوی سطوح مختلف جلبک اسپیرولینا بر عملکرد جیره

تیمار آزمایشی انجام  0روز با  49مدت های گوشتی بهجوجه
های تغذیه شده دادند. طی این بررسی مشاهده شد که پرنده

 ترین وزن بدن را داشتند. راسدرصد جلبک پایین 49سطح  با
( گزارش کردند که افزودن مکمل اسپیرولینا به 93) دمینیو 

گرم در کیلوگرم، رشد پرندگان را  955جیره غذایی بیش از 
از جلبک آزمایشی  در( 1و همکاران ) بنوسدهد. کاهش می

گرم در هر کیلوگرم جیره استفاده  95و  0اسپیرولینا در سطح 
ها در داری بر وزن بدن جوجهثیر معنیأت گزارش دادند کهو 

که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت  روزگی نداشت. 24سن 
ه اسپیرولینا غنی از مواد مغذی نظیر اسید کاز آنجایی دارد.
ها، ها، توکوفرولفیتوسیانینها، گاما لینولئیک اسید، آمینه

ها )نظیر تیامین، ریبوفالوین، ها و ویتامینکلروفیل و بتاکاروتن
  (91،49)( است C، ویتامین 12Bپیریدوکسین، ویتامین 

 تواند دلیل بهبود وزن مشاهده شده در این پژوهش باشد.می
اسپیرولینا یک منبع غنی از اسید چرب ضروری گاما لینولئیک 

همچنین  شود. که سبب بهبود عملکرد میاسید است 
ساکارید جدید به نام اسپیرولن اسپیرولینا حاوی یک پلی

. است که فعالیت ضد ویروسی و ضد لخته دارد 9کلسیم
( گزارش دادند که اسپیرولینا 91گروزاسکاس و همکاران )

 جذب مواد معدنی را بهبود داده و پروسه جذب مواد مغذی را 
های حفاظت از کبد )اندام متابولیک کند. فعالیتبهینه می

نیز اکسیدانی و ضدالتهابی اسپیرولینا آنتی اصلی بدن(،
 (.95،1) مشخص شده است

 ضریب تبدیل غذایی
ضریب تبدیل شود، مشاهده می 9همانطور که در جدول      

رشد و پایانی و نیز کل دوره های ها در دورهغذایی پرنده
تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. در دوره  پرورش
درصد  99/5 های حاویتیمارتغذیه شده با  هایگروهرشد، 

درصد اسپیرولینا ریزپوشانی  11/5و اسپیرولینا ریزپوشانی شده 
غذایی کمتری نسبت به گروه شاهد  شده ضریب تبدیل

 تیمارهایهای تغذیه شده با گروهدر دوره پایانی،  داشتند.
درصد اسپیرولینا ریزپوشانی  E ،99/5مکمل ویتامین  حاوی
درصد  یکدرصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده و  11/5، شده

اسپیرولینا ضریب تبدیل غذایی کمتری نسبت به گروه شاهد 
 حاوی تیمارهایروزگی(،  9-24در کل دوره پرورش )داشتند. 

درصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده،  E ،99/5مکمل ویتامین 
درصد  99/5، درصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده 11/5

 درصد اسپیرولینا یکدرصد اسپیرولینا و  11/5، اسپیرولینا
را نشان ضریب تبدیل غذایی کمتری نسبت به گروه شاهد 

گزارش ( 9عارف نیای فومنی و همکاران ) .(>50/5p) دادند
درصد بدون  0توان تا سطح  می جلبک اسپیرولیناکه از  دندکر

گنجاندن سطوح  اما بروز اثرات سوء بر عملکرد استفاده کرد
در جیره، مصرف خوراک روزانه را  جلبک اسپیرولینا باالی

و  مجاهدرچدهد.  می و ضریب تبدیل غذایی را افزایش کاهش
(، تأثیر تغذیه جلبک اسپیرولینا بر عملکرد و 91همکاران )

 مشاهده کردندبررسی و های گوشتی را کیفیت گوشت جوجه
درصد سبب  0/4که استفاده از جلبک اسپیرولینا در سطح 
 بهبود ضریب تبدیل غذایی و بازده الشه شد.

افزایش  دند کهکرگزارش ( 29و همکاران ) شنموگپریا      
های جوجهوزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی 

درصد اسپیرولینا  یکداری با افزودن  طور معنیبهگوشتی 
 کمترین ضریب تبدیل طوریکهقرار گرفت، به تحت تاثیر

درصد اسپیرولینا  یکهای تغذیه شده با  در جوجه غذایی
( اثر پروبیوتیکی اسپیرولینا 44همکاران ) و جمیل مشاهده شد.

در های گوشتی عنوان محرک رشد و ایمنی در جوجهبهرا 
به گرم اسپیرولینا در کیلوگرم جیره  3و  2، 4، صفر سطوح
طور وزن بدن بهکه  نتایج نشان دادهفته انجام دادند.  2 مدت
 های تغذیه شده با جیره حاوی اسپیرولینا از داری در گروه معنی
ضریب تبدیل  . همچنینروزگی افزایش یافت 43تا  1 سن

داری با افزودن اسپیرولینا به جیره  غذایی نیز به طور معنی
 بهبود یافت.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Calcium spirulan 
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 های مختلف پرورش.های گوشتی در دورهجلبک اسپیرولینا بر عملکرد رشد جوجهپودر تأثیر  -3جدول 
Table 3. The effect of Spirulina algae powder on growth performance of broiler chicken in different periods of rearing 

 SEM P-value اسپیرولینا )%( اسپیرولینا ریزپوشانی شده )%( Eویتامین  کنترل مثبت کنترل تیمارها
    33/0 66/0 2 33/0 66/0 2   

            دوره آغازین
 مصرف خوراک

 )گرم(
60/192  57/122  22/157  00/192  50/166  00/122  73/129  92/159  00/192  19/2  2060/0  

 افزایش وزن بدن
 7120/0 22/5 57/112 15/122 20/112 00/125 70/120 25/132 50/111 95/129 20/126 )گرم(

ضریب تبدیل 
32/2 گرم:گرم( )غذایی  31/2  13/2  12/2  16/2  32/2  30/2  32/2  32/2  02/0  7769/0  

            رشددوره 
 مصرف خوراک

10/2003 )گرم( b 60/2000 b 17/2050 a 77/2027 ab 23/2076 ab 63/2037 ab 23/2051 a 27/2061 ab 70/2013 ab 50/22  022/0  

 افزایش وزن بدن
 )گرم(

e20/617 cd07/622 a20/519 bc13/697 ab10/513 d10/662 cd27/690 bc20/695 d20/660 62/20 0002/0 

ضریب تبدیل 
 گرم:گرم() غذایی

60/2 a 26/2 bc 26/2 bc 26/2 c 26/2 bc 76/2 a 77/2 ab 71/2 abc 77/2 abc 02/0  0076/0  

            دوره پایانی
 مصرف خوراک

 6260/0 22/206 70/3053 70/3022 20/1923 30/3101 90/3202 20/1932 20/1992 50/3092 20/1923 )گرم(

 افزایش وزن بدن
 )گرم(

50/2223 62/2720 07/2790 07/2725 92/2692 22/2762 20/2779 92/2792 07/2672 76/66 1760/0 

ضریب تبدیل 
07/1 گرم:گرم() غذایی a 00/1 abc 22/2 dc 29/2 bcd 22/2 d 02/1 ab 92/2 abcd 92/2 abcd 25/2 cd 025/0  015/0  

            کل دوره پرورش
 مصرف خوراک

 6952/0 17/222 00/2322 60/2390 50/2327 00/2711 20/2231 97/2135 10/2320 00/2320 60/2102 )گرم(

 افزایش وزن بدن
 0922/0 95/52 90/1731 50/1706 20/1252 20/1226 50/1617 70/1219 60/1721 50/1222 60/1177 )گرم(

ضریب تبدیل 
 گرم:گرم() غذایی

26/2 a 59/2 abc 50/2 c 52/2 c 69/2 c 27/2 ab 56/2 bc 57/2 c 53/2 c 030/0  0031/0  

a-d  : باشند دارای اختالف معنیدر هر ردیف که دارای حرف مشترک نمی ی موجودهامیانگین( 07/0دار هستندp< .) 
 

 خصوصیات الشه
های گوشتی تغذیه شده با راندمان الشه در جوجه       

 33/0 ،درصد اسپیرولینا ریزپوشانی شده یک حاوی تیمارهای
درصد اسپیرولینا یک و درصد اسپیرولینا 66/0 ،درصد اسپیرولینا

تغذیه با تیمارهای حاوی  بود. نسبت به سایر تیمارها باالتر
 ، یک درصد و66/0اسپیرولینای ریزپوشانی شده در سطوح 

تیمار حاوی اسپیرولینا در سطح یک درصد جیره سبب افزایش 
های جوجه ها نسبت به گروه شاهد شد.درصد سینه پرنده

درصد اسپیرولینا  یک حاوی گوشتی تغذیه شده با تیمارهای
چربی محوطه بطنی  درصد اسپیرولینا یکو ریزپوشانی شده 
های این پژوهش، مطابق با یافته (.p<07/0)کمتری داشتند 

اسپیرولینا در ( گزارش دادند تغذیه 37مجاهد و همکاران )چر
سبب بهبود بازده الشه  های گوشتیدرصد به جوجه 7/1سطح 
( گزارش دادند که استفاده 36و همکاران ) راضافایندراجاناشد. 

گرم/کیلوگرم وزن بدن میلی 200از جلبک اسپیرولینا در سطح 
های و توسعه بهتر سینه و ران جوجه سبب بهبود بازده الشه

  .شد گوشتی
 ( تأثیر استفاده از جلبک اسپیرولینا2دادگر و همکاران )     

بر عملکرد، پاسخ ایمنی و  درصد( را 2و  7/0، 2/0)سطوح 
 های گوشتیهای بیوشیمیایی سرم خون جوجهفراسنجه
ند که تیمارهای آزمایشی تأثیری بر کردگزارش  بررسی و

اجزای الشه نداشتند به جز در مورد چربی حفره شکمی و 
رنگ الشه که با افزایش سطح جلبک، چربی حفره شکمی 

بهبود بازده الشه و سینه  یافت. بهبودکاهش و رنگ زرد الشه 
دهای زیست فعال در جلبک باشد. یتواند به علت حضور پپتمی

دهای زیست فعال اثرات مفید زیادی دارند که شامل یپپت
اکسیدان، ضد لخته، کاهنده های ضد فشار خون، آنتیفعالیت

 باشد کلسترول، ضد میکروب و تنظیم سیستم ایمنی می
در جیره حاوی  فایل مواد مغذیچنین بهبود پروهم (.22،17)

گذار تغذیه شده با های تخممرغ ( و سالمت روده21) جلبک
تواند دلیل افزایش که می گزارش شده است (16) جلبک

 های گوشتی در این آزمایش باشد.راندمان الشه و سینه جوجه
( گزارش دادند که اسپیرولینا نقش 13خان و همکاران )

 تنظیمی در متابولیسم چربی و کربوهیدرات و فعالیت 
 پروفایل گلوکز و چربی در حیوانات دارد. 2کنندگیتصحیح

 روده جمعیت میکروبی
های تغذیه شده جوجههای فرم، جمعیت کلی7طبق جدول      

درصد اسپیرولینا یکبیوتیک، آنتی حاوی با تیمارهای
نسبت به گروه شاهد  ادرصد اسپیرولین یک و ریزپوشانی شده

ها در روده (. بیشترین جمعیت الکتوباسیلp<07/0)کمتر بود 
درصد  66/0 حاویهای تغذیه شده با تیمارهای جوجه

درصد اسپیرولینا ریزپوشانی  یک، اسپیرولینا ریزپوشانی شده
مشاهده  درصد اسپیرولینا یک و اسپیرولینادرصد  66/0 ،شده

( در بررسی اثر استفاده از 22و همکاران ) شنموگپریاشد. 
های  گرم اسپیرولینا پالتنسیس بر باکتری 27و  20، 7سطوح 

، گزارش کردند که مصرف 302های گوشتی راس جوجه  روده
های  اسپیرولینا در جیره جوجهجلبک گرم  20های حاوی  جیره

اثر و و مخمر روده را افزایش  هاالکتیک اسید باکتریگوشتی 
 داشت. اشریشیاکلی منفی بر باکتری

 1- Correcting activity 
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 روزگی 44در سن )%( جلبک اسپیرولینا بر خصوصیات الشه پودر تأثیر  – 4جدول 

Table 4. The effect of Spirulina algae powder on carcass characteristics (%BW*, %CW**) on 42 d 
P-value SEM اسپیرولینا )%( )%( اسپیرولینا ریزپوشانی شده   تیمارها کنترل کنترل مثبت E ویتامین 

  9 66/0  99/0  9 66/0  99/0      

004/0  91/14  90/4464 abc 10/4661 ab 40/4661 a 60/4610 a 90/4616 ab 40/4691 ab 00/4969 bc 40/4401 bc 00/4496 c وزن زنده 

0009/0  490/0  61/10 a 41/10 a 41/10 a 99/19 a 06/61 b 04/61 b 61/69 b 96/69 b 19/69 b الشه* 

0009/0  669/0  19/96 a 01/94 ab 09/99 ab 44/96 a 49/96 a 01/94 b 99/99 ab 94/94 b 49/94 b سینه** 

446/0  06/9  16/44  69/44  61/44  46/49  99/44  64/49  10/46  96/46  46/46  **ران 
0009/0  946/0  90/9 d 66/9 bc 69/9 abc 41/9 cd 91/9 ab 14/9 ab 14/9 abc 10/9 abc 16/9 a  چریی محوطه

  **بطنی

 *کبد
019/0  994/0  99/4  69/4  60/4  44/4 64/4  40/4  16/4  60/4  69/4  

996/0  006/0  90/0  90/0  90/0  01/0  99/0  90/0  014/0  90/0  90/0  *طحال 
9969/0  09/0  41/0  46/0  46/0  46/0  41/0  44/0  46/0  46/0  44/0  *پانکراس 

449/0  006/0  09/0  01/0  09/0  09/0  09/0  06/0  06/0  01/0  09/0  *بورس فابرسیوس 

a-c  :دار باشند دارای اختالف معنیدر هر ردیف که دارای حرف مشترک نمی ی موجودهامیانگین( 06/0هستندp< .) 
 درصد وزن زنده : *

 درصد الشه بدون امعا و احشا:  **

 
ها افزایش، در با افزودن اسپیرولینا به جیره تعداد الکتوباسیل

 شاهدنسبت به گروه اشریشیاکلی های  حالیکه تعداد باکتری
های  درصد اسپیرولینا به جیره جوجه یککاهش یافت. افزودن 

وشتی سبب افزایش جمعیت مخمر در روده و سکوم گ
( بیان کردند که 90ماری و همکاران )د. شهای گوشتی  جوجه

های حاوی اسپیرولینا سبب افزایش جمعیت تغذیه جیره
شود. های روده میالکتوباسیل و قابلیت جذب ویتامین

( گزارش داد که اسپیرولینا برای فلور مفید روده 4باجیانگ )
 است.مناسب 

 
 (log CFU/ g) روزگی 44های گوشتی در سن جلبک اسپیرولینا بر جمعیت میکروبی روده جوجهپودر تأثیر  -6جدول 

Table 5. The effect of Spirulina algae powder on intestinal microbial population of broiler chickens on 42 d. (log 

                CFU/g 

 SEM P-value )%( اسپیرولینا  )%( اسپیرولینا ریزپوشانی شده Eویتامین  کنترل مثبت کنترل تیمارها
Log CFU/g    99/0 66/0 9  99/0 66/0 9   

19/1 هافرمکلی a 99/6 c 96/1 abc 61/1 ab 11/6 abc 94/6 bc  41/1 abc 11/6 abc 40/6 bc 910/0  064/0  
16/6 اشریشیاکلی a 11/6 b 44/6 ab 99/6 ab 44/6  ab 96/6 b  94/6 b 91/6 ab 09/6 b 914/0  494/0  

 b46/1 ab06/9 b90/1 ab19/1 a69/9 a19/9  ab01/9 a41/9 a64/9 499/0 006/0 الکتوباسیلوس

a-c :باشند دارای اختالف معنیدر هر ردیف که دارای حرف مشترک نمی ی موجودهامیانگین( 06/0دار هستندp< .) 

 
با توجه به تأثیر مثبت جلبک اسپیرولینا بر ضریب تبدیل      

های غذایی، درصد سینه و جمعیت باکتریایی روده جوجه
های گوشتی در جیره جوجهگوشتی، استفاده از این ریز جلبک 

شود. البته با توجه به عدم وجود اطالعات کافی در توصیه می

مورد مکانیسم تأثیر و سطح بهینه این ماده خوراکی در شرایط 
در  مختلف پرورش طیور الزم است در آینده مطالعات بیشتری

 انجام شود. این زمینه
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Abstract
This research was conducted to evaluate the effect of microencapsulated Spirulina (Spirulina

platensis) powder on performance, carcass characteristics and intestinal microflora of broiler
chicken. A total of 360 one-day old broiler chicks (male sex) Ross 308 strain was divided in 9
treatments, 4 replicates and 10 chicks in each replicate in a completely randomized design.
Experimental treatments include: basal diet, basal diet + antibiotic, basal diet + vitamin E, basal
diet + 0.33 % Spirulina, basal diet + 0.66 % Spirulina, basal diet + 1 % Spirulina, basal diet +
0.33 % microencapsulated Spirulina, basal diet + 0.66 % microencapsulated Spirulina, basal
diet + 1 % microencapsulated Spirulina. Results showed that during grower period the feed
intake of group fed with 0.33 percent Spirulina was higher than control group (P<0.05). The
control group had the lowest weight gain among other groups (P<0.05). The groups fed with
microencapsulated Spirulina at the levels of 0.33 and 0.66 percent had lower feed conversion
ratio compared to control group (P<0.05). During finisher and also whole period of rearing,
groups fed with diets containing different levels of Spirulina algae and micro-encapsulated
Spirulina at the levels of 0.33 and 0.66 percent had lower FCR compared to control group
(P<0.05). Carcass yield of broilers fed with different levels of Spirulina algae and 1 percent of
microencapsulated Spirulina were higher than other groups (P<0.05). Feeding treatments
contain microencapsulated Spirulina at the levels of 0.66 and 1 percent and treatment contained
1 percent Spirulina caused higher breast yield (P<0.05). Broilers fed with treatments contained 1
percent spirulina or microencapsulated Spirulina had lower abdominal fat pad (P<0.05).
Coliforms population of broilers fed with treatments contained antibiotic, 1 percent Spirulina or
microencapsulated Spirulina was lower than control group (P<0.05). The highest lactobacillus
population was related to broilers fed with diets contained 0.66 and 1 percent of Spirulina or
microencapsulated Spirulina (P<0.05).
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