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چکیده
هاي گوشتی مواجه با خونی جوجههایفراسنجههاي الشه و، ویژگیعملکردبر ها افزودنیبا سطوح عصاره میکروجلبک کلرال ولگاریسمقایسهتحقیق این هدف 

ایش در قالب طرح کامال این آزم. هفته انجام شد6به مدت 308قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه راس 280این آزمایش با تعداد . تنش گرمایی بود
گرم در کیلوگرم عصاره 4/0جیره با - 3گرم در کیلوگرم عصاره کلرال ؛ 2/0جیره با - 2؛ شاهد- 1: شاملتیمارها. شدتکرار انجام 4تیمار در 7تصادفی با 

25از تنش گرمایی . بیوتیکجیره با آنتی-7؛ روبیوتیکبا پجیره - 6؛ بیوتیکجیره با پر- 5؛ Eگرم خوراك ویتامین گرم در کیلومیلی100جیره با -4کلرال؛
در کمترین ضریب تبدیل را 3تیمار ). P>05/0(گیري در مقایسه با سایر تیمارها شد سبب افزایش در مصرف خوراك و وزن2تیمار . اعمال شدروزگی42تا 

ترین و بیش. در مقایسه با سایر تیمارها افزایش یافتند2با مصرف تیمار HDLومین و غلظت گلوکز، پروتئین، آلب. )P>05/0(مقایسه با سایر تیمارها نشان داد
و 2معده در تیمارهاي وزن الشه توخالی و پیش. )P>05/0(ده شدهمشا2ترتیب در تیمارهاي شاهد و بهVLDLگلیسرید و کمترین غلظت کلسترول، تري

ایگزین هاي گوشتی جتواند براي بهبود عملکرد جوجهمیگرم در کیلوگرم2/0در غلظت عصاره کلرال کلی طوربه). P>05/0(بیشترین افزایش را داشتند 3
. ها باشدبیوتیکویژه آنتیبههاي خوراکیمناسبی براي سایر افزودنی

رمایی، تنش گهاي خونیمتابولیت، ملکردهاي گوشتی، عمیکروجلبک کلرال ولگاریس، جوجهعصاره : کلیديهاي واژه

مقدمه
هاي بسیاري که در صنعت طیور صورت رغم پیشرفتعلی

له تنش گرفته است این صنعت هنوز با برخی مشکالت از جم
در طیوري که در معرض شرایط تنش .مواجه استگرمایی 

هاي الیه گرمایی قرار دارند، اتصال محکمی که بین سلول
روده در شود و نفوذپذیريپوششی وجود دارد دچار مشکل می

برابر عواملی که در شرایط طبیعی اجازه عبور از این الیه را 
مشخص شده است که تنش ). 23(یابد نداشتند افزایش می

تواند منجر به کاهش سازوکارهاي دفاعی پرنده گرمایی می
. را سرکوب کندسیستم ایمنیصورت نسبی شود و یا به

اخته نشدهطور کامل شناگرچه سازوکاري در این خصوص به
شود که در اثر تنش، سطوحتصور میاست اما

افزایش جهسرم در نتی)هورمون استروییدي(کورتیکوستروئید
ي آدرنال افزایش یافته و سپس منجر به توقف فعالیت غده

هاي مدل).32(شود می2- عامل تراوایی سلولی یا اینترلوکین
هاي سالدهند که در فاصله تغییرات آب و هوایی نشان می

زمین میالدي میانگین دماي هواي سطح2010تا 1990
. )49(گراد افزایش یافته استدرجه سانتی6/4تا 1/1بین 

ناخوشایندي اثراتور نیز این روند بر صنعت پرورش طی
میزان ت امروزي بهصورصنعت پرورش طیور به. می گذارد

هویه در برابر عوامل محیطی مانند گرما و سرما، تزیادي 
اي که گونهباشد بهحساس میمناسب و عوامل بیماري زا 

هاي بزرگ و بسته به همراه تراکم باالي در سالنپرورش 
گیرداي سرعت رشد زیادي هستند صورت میکه دارجوجه

ترکیب این عوامل سبب افزایش در . )3،48،1،6،33،39،28(
. شودیدي در سالن پرورش طیور گوشتی میحرارت تول

ستند هاي گوشتی که داراي سرعت رشد باالتري هجوجه
تنش گرمایی زمانی . )49(کنندحتی حرارت باالتري تولید می

را تولید و یا از محیط افتد که بدن حرارت بیشتري اتفاق می

تنش گرمایی . کنددریافت و حرارت کمتري را دفع می
).49(تواند براي صنعت طیور بسیار پرهزینه باشدمی

ها، تولیدکنندگان در تـالش بودنـد تـا راهـی را     ل سالدر طو
ور گوشـتی  براي مقابله با اثرات منفی تنش گرمایی روي طیـ 

ي کاهش شرایط تنش گرمایی کارها برابرخی از راه. پیدا کنند
امل مـدیریت محیطـی، دسـتکاري    هاي گوشتی شـ در جوجه

سـازي آب  در جیره و مکمل2هاي خوراکی، افزودنی1ايتغذیه
هاي متعددي براي کـاهش  اگرچه روش. ها استا الکترولیتب

اثرات منفی تنش گرمایی بر عملکرد طیور وجود دارد، اما بـه  
ماننـد سـرد کـردن سـالن    (دلیل هزینه باال و غیرعملی بودن 

دلیـل هزینـه کـم و    اي بـه دستکاري تغذیه، تمایل به)پرورش
مـایی  عملی بودن براي مقابله بـا اثـرات نـامطلوب تـنش گر    

توانـد  کارهایی که مـی یکی از راه.)27،35(مرسوم شده است
سبب کاهش اثـرات منفـی تـنش گرمـایی شـود اسـتفاده از       

از ایـن میـان   ).19،27،35(هاي با منشأ گیاهی اسـت  مکمل
هـاي  ی یکی از ترکیباتی است که در سـال میکروجلبک دریای

هـاي ویژگـی . زیادي روي آن انجام شده استاخیر تحقیقات 
ها اسـتفاده  میکروجلبکولوژیکی و فیزیولوژیکی مختلف مورف

پذیر کرده اسـت هاي خوراکی امکانعنوان افزودنیها را بهآن
یکی از ترکیبات بـا منشـاء گیـاهی کـه داراي فعالیـت      . )19(

کننده سیستم ایمنی و ضد ضداکسیدانی، ضدباکتریایی، تنظیم
ی کلـرال  التهابی مفید اسـت، میکروجلبـک سـبز تـک سـلول     

درصـد  90میکروجلبک کلرال ولگـاریس بـا   . ولگاریس است
، چربـی  )درصـد 63/57(ماده خشک حاوي کلرفیل، پروتئین 

،Aهاي ، ویتامین)درصد20-25(، کربوهیدرات )درصد84/5(
1B)تیامین( ،2B)ریبوفالوین( ،3B)نیاسین( ،6B)پیریدوکسین( ،

12B ،بیوتین ،C  اینوزیتـول،  ، اسید پانتوتنیک، اسـید فولیـک ،
درصـد  82درصـد اشـباع و   18درصـد کـه   5-15(چربی ها 
اسید آمینه، آنزیم هـاي ضداکسـیدانی، آهـن،    19، )غیراشباع

فسفر، مگنزیم، کلسیم، ید، روي، پتاسیم، سولفور، سدیم، کلر، 
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. شودیدي در سالن پرورش طیور گوشتی میحرارت تول

ستند هاي گوشتی که داراي سرعت رشد باالتري هجوجه
تنش گرمایی زمانی . )49(کنندحتی حرارت باالتري تولید می

را تولید و یا از محیط افتد که بدن حرارت بیشتري اتفاق می

تنش گرمایی . کنددریافت و حرارت کمتري را دفع می
).49(تواند براي صنعت طیور بسیار پرهزینه باشدمی

ها، تولیدکنندگان در تـالش بودنـد تـا راهـی را     ل سالدر طو
ور گوشـتی  براي مقابله با اثرات منفی تنش گرمایی روي طیـ 

ي کاهش شرایط تنش گرمایی کارها برابرخی از راه. پیدا کنند
امل مـدیریت محیطـی، دسـتکاري    هاي گوشتی شـ در جوجه

سـازي آب  در جیره و مکمل2هاي خوراکی، افزودنی1ايتغذیه
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ماننـد سـرد کـردن سـالن    (دلیل هزینه باال و غیرعملی بودن 
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از ایـن میـان   ).19،27،35(هاي با منشأ گیاهی اسـت  مکمل
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ی کلـرال  التهابی مفید اسـت، میکروجلبـک سـبز تـک سـلول     

درصـد  90میکروجلبک کلرال ولگـاریس بـا   . ولگاریس است
، چربـی  )درصـد 63/57(ماده خشک حاوي کلرفیل، پروتئین 

،Aهاي ، ویتامین)درصد20-25(، کربوهیدرات )درصد84/5(
1B)تیامین( ،2B)ریبوفالوین( ،3B)نیاسین( ،6B)پیریدوکسین( ،

12B ،بیوتین ،C  اینوزیتـول،  ، اسید پانتوتنیک، اسـید فولیـک ،
درصـد  82درصـد اشـباع و   18درصـد کـه   5-15(چربی ها 
اسید آمینه، آنزیم هـاي ضداکسـیدانی، آهـن،    19، )غیراشباع

فسفر، مگنزیم، کلسیم، ید، روي، پتاسیم، سولفور، سدیم، کلر، 

ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی
پژوهشهاي تولیدات دامی

1- Nutritional Manipulation 2- Feed Additives

20................................................ ......................................................................................1396ان زمست/ 18شماره / پژوهشهاي تولیدات دامی سال هشتم

هاي گوشتی مواجهاثر سطوح مختلف عصاره میکروجلبک کلرال ولگاریس بر عملکرد در جوجه
با تنش گرمایی

3ایوب فرهاديو4زارعی دارکی، بهروز 3چاشنی دلهللا، یدا2، منصور رضایی1احمد زیار الریمی

)azlarimi2004@yahoo.com: لوونویسنده مس(، يدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی سارگروه علوم دامی، دانشجوي دکتري، -1
دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساريگروه علوم دامی، استاد و استادیار،-3و 2

دانشگاه تربیت مدرسگروه علوم دامی، استادیار، -4
23/5/96: تاریخ پذیرش28/12/95: تاریخ دریافت

چکیده
هاي گوشتی مواجه با خونی جوجههایفراسنجههاي الشه و، ویژگیعملکردبر ها افزودنیبا سطوح عصاره میکروجلبک کلرال ولگاریسمقایسهتحقیق این هدف 

ایش در قالب طرح کامال این آزم. هفته انجام شد6به مدت 308قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه راس 280این آزمایش با تعداد . تنش گرمایی بود
گرم در کیلوگرم عصاره 4/0جیره با - 3گرم در کیلوگرم عصاره کلرال ؛ 2/0جیره با - 2؛ شاهد- 1: شاملتیمارها. شدتکرار انجام 4تیمار در 7تصادفی با 

25از تنش گرمایی . بیوتیکجیره با آنتی-7؛ روبیوتیکبا پجیره - 6؛ بیوتیکجیره با پر- 5؛ Eگرم خوراك ویتامین گرم در کیلومیلی100جیره با -4کلرال؛
در کمترین ضریب تبدیل را 3تیمار ). P>05/0(گیري در مقایسه با سایر تیمارها شد سبب افزایش در مصرف خوراك و وزن2تیمار . اعمال شدروزگی42تا 

ترین و بیش. در مقایسه با سایر تیمارها افزایش یافتند2با مصرف تیمار HDLومین و غلظت گلوکز، پروتئین، آلب. )P>05/0(مقایسه با سایر تیمارها نشان داد
و 2معده در تیمارهاي وزن الشه توخالی و پیش. )P>05/0(ده شدهمشا2ترتیب در تیمارهاي شاهد و بهVLDLگلیسرید و کمترین غلظت کلسترول، تري

ایگزین هاي گوشتی جتواند براي بهبود عملکرد جوجهمیگرم در کیلوگرم2/0در غلظت عصاره کلرال کلی طوربه). P>05/0(بیشترین افزایش را داشتند 3
. ها باشدبیوتیکویژه آنتیبههاي خوراکیمناسبی براي سایر افزودنی

رمایی، تنش گهاي خونیمتابولیت، ملکردهاي گوشتی، عمیکروجلبک کلرال ولگاریس، جوجهعصاره : کلیديهاي واژه

مقدمه
هاي بسیاري که در صنعت طیور صورت رغم پیشرفتعلی

له تنش گرفته است این صنعت هنوز با برخی مشکالت از جم
در طیوري که در معرض شرایط تنش .مواجه استگرمایی 

هاي الیه گرمایی قرار دارند، اتصال محکمی که بین سلول
روده در شود و نفوذپذیريپوششی وجود دارد دچار مشکل می

برابر عواملی که در شرایط طبیعی اجازه عبور از این الیه را 
مشخص شده است که تنش ). 23(یابد نداشتند افزایش می

تواند منجر به کاهش سازوکارهاي دفاعی پرنده گرمایی می
. را سرکوب کندسیستم ایمنیصورت نسبی شود و یا به

اخته نشدهطور کامل شناگرچه سازوکاري در این خصوص به
شود که در اثر تنش، سطوحتصور میاست اما

افزایش جهسرم در نتی)هورمون استروییدي(کورتیکوستروئید
ي آدرنال افزایش یافته و سپس منجر به توقف فعالیت غده

هاي مدل).32(شود می2- عامل تراوایی سلولی یا اینترلوکین
هاي سالدهند که در فاصله تغییرات آب و هوایی نشان می

زمین میالدي میانگین دماي هواي سطح2010تا 1990
. )49(گراد افزایش یافته استدرجه سانتی6/4تا 1/1بین 

ناخوشایندي اثراتور نیز این روند بر صنعت پرورش طی
میزان ت امروزي بهصورصنعت پرورش طیور به. می گذارد

هویه در برابر عوامل محیطی مانند گرما و سرما، تزیادي 
اي که گونهباشد بهحساس میمناسب و عوامل بیماري زا 

هاي بزرگ و بسته به همراه تراکم باالي در سالنپرورش 
گیرداي سرعت رشد زیادي هستند صورت میکه دارجوجه

ترکیب این عوامل سبب افزایش در . )3،48،1،6،33،39،28(
. شودیدي در سالن پرورش طیور گوشتی میحرارت تول

ستند هاي گوشتی که داراي سرعت رشد باالتري هجوجه
تنش گرمایی زمانی . )49(کنندحتی حرارت باالتري تولید می

را تولید و یا از محیط افتد که بدن حرارت بیشتري اتفاق می

تنش گرمایی . کنددریافت و حرارت کمتري را دفع می
).49(تواند براي صنعت طیور بسیار پرهزینه باشدمی

ها، تولیدکنندگان در تـالش بودنـد تـا راهـی را     ل سالدر طو
ور گوشـتی  براي مقابله با اثرات منفی تنش گرمایی روي طیـ 

ي کاهش شرایط تنش گرمایی کارها برابرخی از راه. پیدا کنند
امل مـدیریت محیطـی، دسـتکاري    هاي گوشتی شـ در جوجه

سـازي آب  در جیره و مکمل2هاي خوراکی، افزودنی1ايتغذیه
هاي متعددي براي کـاهش  اگرچه روش. ها استا الکترولیتب

اثرات منفی تنش گرمایی بر عملکرد طیور وجود دارد، اما بـه  
ماننـد سـرد کـردن سـالن    (دلیل هزینه باال و غیرعملی بودن 

دلیـل هزینـه کـم و    اي بـه دستکاري تغذیه، تمایل به)پرورش
مـایی  عملی بودن براي مقابله بـا اثـرات نـامطلوب تـنش گر    

توانـد  کارهایی که مـی یکی از راه.)27،35(مرسوم شده است
سبب کاهش اثـرات منفـی تـنش گرمـایی شـود اسـتفاده از       

از ایـن میـان   ).19،27،35(هاي با منشأ گیاهی اسـت  مکمل
هـاي  ی یکی از ترکیباتی است که در سـال میکروجلبک دریای

هـاي ویژگـی . زیادي روي آن انجام شده استاخیر تحقیقات 
ها اسـتفاده  میکروجلبکولوژیکی و فیزیولوژیکی مختلف مورف

پذیر کرده اسـت هاي خوراکی امکانعنوان افزودنیها را بهآن
یکی از ترکیبات بـا منشـاء گیـاهی کـه داراي فعالیـت      . )19(

کننده سیستم ایمنی و ضد ضداکسیدانی، ضدباکتریایی، تنظیم
ی کلـرال  التهابی مفید اسـت، میکروجلبـک سـبز تـک سـلول     

درصـد  90میکروجلبک کلرال ولگـاریس بـا   . ولگاریس است
، چربـی  )درصـد 63/57(ماده خشک حاوي کلرفیل، پروتئین 

،Aهاي ، ویتامین)درصد20-25(، کربوهیدرات )درصد84/5(
1B)تیامین( ،2B)ریبوفالوین( ،3B)نیاسین( ،6B)پیریدوکسین( ،

12B ،بیوتین ،C  اینوزیتـول،  ، اسید پانتوتنیک، اسـید فولیـک ،
درصـد  82درصـد اشـباع و   18درصـد کـه   5-15(چربی ها 
اسید آمینه، آنزیم هـاي ضداکسـیدانی، آهـن،    19، )غیراشباع

فسفر، مگنزیم، کلسیم، ید، روي، پتاسیم، سولفور، سدیم، کلر، 

ساريدانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی
پژوهشهاي تولیدات دامی

1- Nutritional Manipulation 2- Feed Additives
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ــتر   ــز، خاکس ــی منگن ــادیر کم ــد4(مق ــام ) درص ــاف خ و الی
حـاوي  کلـرال ولگـاریس همچنـین   ). 50(اسـت  ) درصد13(

گــرم در گــرم میلــیA)44/6کاروتنوئیــدها ماننــد ویتــامین 
، آلفاکـاروتن، لـوتئین و ضداکسـیدان هـاي قـوي      )بتاکاروتن

گرم در میلیC ،32/1گرم در گرم ویتامین هاي میلی12/4(
، غلظت بـاالي کلروفیـل و اسـید آلفالیپوئیـک،     )Dو Eگرم 

ــ  ادل چربــی هــاي ســالم ماننــد اســید اولئیــک و نســبت متع
و اسیدهاي نوکلئیک براي 6-به امگا3-اسیدهاي چرب امگا

کلـرال ولگـاریس یـک غـذاي     . استRNAو DNAساخت 
). 50(الیافی مورد عالقه براي باکتري هاي پروبیوتیکی است 

همچنــین میکروجلبــک کلــرال ولگــاریس بواســطه افــزایش 
باکتري هاي مفید هوازي دستگاه گوارش، سبب بهبود فرایند 

استفاده بهتر از اجزاي خوراك شده و در نهایت سبب هضم و
).50(بهبود رشد و افزایش راندمان پرندگان می شود 

کلرال ولگاریس ماکروفاژ سیستم ایمنی را براي حذف مواد 
از خون و لنف فعال ) داروها و رادیکال هاي آزاد(خارجی 

عامل رشد کلرال ولگاریس یک ترکیب . می کند
را بهبود DNA/RNAدي است که وظیفه پپتی-نوکلئوتید

همچنین کلرال ولگاریس مواد مغذي طیور را . بخشدمی
فراهم نموده که این ترکیبات شیمیایی و مواد مغذي مناسب 

توانند سبب سالمتی، بهبود کیفیت گوشت و افزایش می
ی هاي فیزیولوژیکاین ویژگی).9(محصوالت طیور شوند 

ها در هاي مکروجلبکسلولدلیل اصلی براي پژوهش روي 
ار سلولی ساده این گیاهان سبب ساخت. باشدهاي اخیر میسال
آمیز در شرایط مختلف ها سریع و موفقیتشود تا آنمی

زمین به قبل از ها روي میکروجلبکعمر. محیطی رشد کنند
گردد، زمانی که این گیاهان ه زمین بر میتاریخ بشر روي کر

داشت در آن افی روي زمین وجود ندر شرایطی که اکسیژن ک
رال یک میکروجلبک کروي و تک کل. تکامل پیدا کردند

میکرومتر است و در 10تا2سلولی است که قطر آن حدود 
میالدي، 1950ر اوایل دهه د).36(.کندآب رشد می

عی از عنوان منبها بهیک روي جبلکهاي سیستماتآزمایش
استفاده .)32(ها شروع شدیکبیوتویژه آنتیترکیبات فعال به
تواند عنوان یک افزودنی خوراکی میا بههاز میکروجلبک

مشکالت مربوط به استفاده از بهترین انتخاب براي حل 
ها، اسیدهاي آلی و سایر ترکیبات شیمیایی در بیوتیکآنتی

حاوي اسیدهاي آمینه ضروري، رال کل. )23(خوراك باشد
ها، فیبر و محدوده وسیعی از امینن، مواد معدنی، ویتئیپروت
روفیل و غیره ها، ترکیبات فعال زیستی، کلیداناکسآنتی
. )40،4(باشدمی

ها تعداد بسیار زیادي از مطالعات درباره استفاده از جلبک
ها در تغذیه دام و طیور منتشر شده است، ولی و میکروجلبک

ه را در زمینه صورت قطعی ادعاي انجام شدتوان بههنوز نمی
ها مورد حمایت قرار داد، زیرا نتایج اثرات مثبت میکروجلبک

توان تفسیر کرد که سختی میدست آمده از آزمایشات را بهبه
ها و ناشی از این موضوع است که ترکیبات موجود در جلبک

اي داشته باشند کنندهتوانند اثرات گیجها مییکروجلبکم
دهند حتی زمانی که د که نشان میگزارشاتی وجود دارن). 14(

اند، ها مورد استفاده قرار گرفتهمقادیر پایینی از میکروجلبک

سوخت و ساز لیپید و)14(اثرات مثبتی روي سیستم ایمنی 
اثرات ضدویروسی و ضدباکتریایی مشاهده شده است و)14(

مقاومت در و)18(در عملکرد دستگاه گوارش يو بهبود
ها منبع و عالوه بر اینیز گزارش شده استنبرابر تنش ها

مناسبی از پروتئین، اسیدهاي آمینه، اسیدهاي چرب ضروري، 
ها و سایر ترکیبات شیمیایی با منشاء گیاهی داراي ویتامین

بنابراین هدف ما از اجراي این . باشندفعالیت زیستی می
تحقیق بررسی اثر سطوح مختلف عصاره میکروجلبک کلرال 

ازبرخیوهاي الشه، ویژگیعملکردس بر ولگاری
گوشتی مواجه با تنش گرمایی هايجوجهخونیهايمتابولیت

.بود

هامواد و روش
پیش از انجام آزمایشات اصلی، ابتدا استخراج عصاره پودر 

گیري بوسیله عصاره. انجام شدمیکروجلبک کلرال ولگاریس
200رال و گرم از پودر خشک شده میکروجلبک کل20

به مدت ) 1:10نسبت (درصد8/99لیتر حالل متانولمیلی
عصاره . ساعت در درجه حرارت معمولی اتاق انجام شد72

صاف شد ) 1واتمن شماره (استخراج شده بوسیله کاغذ صافی 
در دماي ءو سپس بوسیله دستگاه تبخیرکننده چرخان در خال

ب شیمیایی که ترکیگراد تغلیظ شددرجه سانتی50حدود 
، )درصد41/55(پروتئین (:باشدصورت زیر میعصاره به

خاکستر ، )درصد41/24(، کربوهیدرات )درصد65/4(چربی 
این آزمایش با تعداد . )درصد11(و الیاف خام ) درصد53/4(

ویه تجاري راس قطعه جوجه خروس گوشتی یکروزه س280
در مزرعه پرورش جوجه گوشتی هفته6مدت به308

مهرو شهریور(دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري 
این آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی . انجام شد) 1395

10و تعداد ) با اعمال تنش گرمایی(تکرار 4تیمار در 7با 
تیمارهاي آزمایشی . شدقطعه جوجه در هر تکرار انجام 

؛ )دشاه(جیره پایه بدون افزودنی - 1: عبارت بودند از
گرم در کیلوگرم عصاره 2/0جیره پایه همراه با -2

گرم در 4/0جیره پایه همراه با - 3؛ کلرالمیکروجلبک 
جیره پایه همراه با -4؛کلرالکیلوگرم عصاره میکروجلبک 

گرم در کیلو) آلفاتوکوفرول استات(Eویتامین گرم میلی100
گرم ر کیلوگرم د1(جیره پایه همراه با پربیوتیک -5؛ خوراك

ه با جیره پایه همرا- 6؛ )خوراك محصول تجاري اگریموس
محصول تجاري باکتوسل(پروبیوتیک گرم در کیلوگرم 2/0

گرم 2/0()واحد کلنی در گرم خوراك1/5× 106با غلظت 
جیره پایه - 7؛ )سلگرم خوراك محصول تجاري باکتودر کیلو

گرم در کیلوگرم 2/0(وتیک بیهمراه با آنتی
در طول انجام آزمایش، تمامی پرندگان ). آویالمایسینراکخو

تمامی پرندگان تا. دسترسی آزاد به آب و خوراك داشتند
ه تغذی) کنجاله سویا-ذرت(از جیره پایه روزگی18پایان
، تغذیه پرندگان با تیمارهاي روزگی19از ابتداي .شدند

. شد و تا پایان دوره پرورش ادامه داشتانجامآزمایشی 
25از ابتداي برنامه اعمال تنش گرمایی بدین صورت بود که

گراد درجه سانتی24صبح دماي 10ساعت ، روزانه ازروزگی
درجه 34±2به متوسط ) ظهر12تا (ساعت 2در مدت زمان 
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ساعت ثابت باقی 4گراد افزایش یافت و این دما بمدت سانتی
ماي مجددا به د) غروب6تا (ساعت 2ماند، سپس طی 

این برنامه . دوره پرورش برگردانده شد) سطح پایه(طبیعی 
42تا 25(روز 18صورت روزانه و به مدت تنش گرمایی به

براي تنظیم . دوره پرورش اعمال شدیعنی تا پایان ) روزگی
، رشد )روزگی0-10(ها که شامل سه مرحله آغازین جیره

از مواد بودند، ) روزگی25-42(و پایانی ) روزگی11- 24(
براي مواد خوراکی و ) NRC)25مغذي ارائه شده در جدول 

چنین احتیاجات ارائه شده در راهنماي پرورش سویه راس هم
مصرف خوراك بصورت . )1جدول (استفاده شد) 2007(308
هاي هر تکرار وزن جوجه. گیري شدروزه اندازه7هاي دوره

. برداري شدبصورت گروهی در پایان هر دوره تعیین و رکورد
به مصرفیخوراكمقدارنیز از تقسیم غذاییتبدیل ضریب
وزن در هر دوره و همچنین کل دوره آزمایش افزایش

ساعت 8در روز پایانی و پیش از کشتار و بعد از .محاسبه شد
اعمال گرسنگی، براي تعیین فراسنجه هاي بیوشیمیایی خون 

کل، ئین آلبومین، پروتهموگلوبین،گلوکز، کلسترول،(
لیتر میلی2به میزان ) HDL ،LDL ،VLDLگلیسرید، تري

گرفته ) نمونه28(پرنده از هر تکرار 1خون از سیاهرگ بال 
هایی حاوي خون گرفته شده از هر پرنده درون لوله. شد

EDTA بودندهایی که حاوي یخ و درون یونولیتشد ریخته
داسازي براي جEDTAهاي حاوي خون و تیوپ. قرار گرفت

5مدت دور در دقیقه به3000پالسما درون سانتریفیوژبا 
گیري دقیقه قرار گرفت و پالسما جدا شده براي اندازه

بعد از خونگیري در ). 35(منجمد شدذکر شدههايمتابولیت
پرنده انتخاب 1، از هر تکرار )روزگی43(پایان دوره آزمایش 

کنی الشه و جدا پس از پوست. کشتار شدندو پس از توزین
، سینه(و احشاء، الشه توخالی و اجزاء الشه شامل امعاءکردن 

جگر، صورت درصدي از الشه؛و چربی محوطه شکمی بهران
بصورت ) به صورت درصد وزن زندهقلبوروده، پانکراس

).35(جداگانه توزین شدند و وزن هر کدام محاسبه شد
ام شد و مدل آماري در قالب طرح کامالً تصادفی انجآزمایش

:بصورت زیر بود

Yij = µ + Ti +eij

Yij : در آزمایش) داده(هر مشاهده
µ  :میانگین جامعه
Ti  :اثر تیمار
eij :اشتباه آزمایشی

SASافـزار  و بـا اسـتفاده از نـرم   GLMآماري با رویه آنالیز
مـون چنـد   هـا از آز بـراي مقایسـه میـانگین   . انجام شـد ) 38(

اسـتفاده  05/0داري در سـطح معنـی  ) 1955(ن اي دانکدامنه
.شد

نتایج و بحث
ایش وزن و مصرف خوراك، افزبرتیمارهاي آزمایشی اثر

ارائه 2هاي گوشتی در جدول ضریب تبدیل خوراك جوجه
2/0تغذیه شده با هاي که جوجهدادنتایج نشان. شده است

ه با سایر کلرال در مقایسمیکروجلبک عصاره گرم در کیلوگرم
مصرف خوراك، از نظرتیمارهاي آزمایشی بهترین عملکرد را 

همچنین. نشان دادندغذاییافزایش وزن و ضریب تبدیل 
کیلوگرم هردرEویتامین گرم 1/0هاي تغذیه شده با جوجه

داراي کمترین عملکرد در زمینه مصرف خوراك، افزایش وزن 
و دوره رشدوط بهتیمارهاي مرب. بودندغذاییو ضریب تبدیل 

ضریب تبدیل دوره رشد براي براي مصرف خوراك و پایانی
داري را با هم نشان ندادند هیچگونه اختالف معنیغذایی

)05/0>P .( ،در مورد مصرف خوراك در کل دوره آزمایش
در مقایسه با سایر تیمارها تفاوت معنی Eفقط تیمار ویتامین 

در مورد . نشان داددار داشت و کمترین مصرف خوراك را
تنها تیمار که دادنشان نتایجنیزکل دورهافزایش وزن 

از نظر آماري با سایر تیمارها تفاوت معنی دار Eویتامین 
2و پروبیوتیک1بیوتیککلرال، پر4/0و2/0تیمارهاي.داشت

در طول دوره پایانی . داراي باالترین میزان افزایش وزن بودند
گرم در 2/0تنها تیمار کلرال با غلظت ، افزایش وزندر زمینه

کیلوگرم تفاوت معنی دار با سایر تیمارها نشان داد و بیشترین 
).P>05/0(افزایش وزن را داشت 

1- Prebiotic 2- Probiotic
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هاي گوشتیترکیب و آنالیز شیمیایی جیره براي جوجه- 1جدول 
Table 1.Composition and chemical analysis of diet for broiler chicks

آغازین(%)اجزاء خوراك 
)10-0(

رشد
)24-11(

پایانی
)42-25(

07/5550/5541/59ذرت
52/4072/3668/31%)44(کنجاله سویا 

86/269/311/5سویاروغن
17/107/199/0کربنات کلسیم

68/149/134/1فسفاتکلسیمدي
34/034/034/0نمک

15/05/05/0هامینویتو مکمل معدنی 
34/027/026/0لیزین-ال

38/032/029/0متیونین- ال-دي
14/01/008/0ترئونین-ال

100100100کل
تجزیه شیمیایی

291030073104)کیلوکالري در کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم 
31/2285/2091/18)درصد(پروتئین خام 

98/379/359/3)درصد(فیبر خام 
93/084/076/0)درصد(کلسیم 

46/042/038/0)درصد(فسفر قابل دسترس 
16/016/016/0)درصد(سدیم 
44/129/116/1)درصد(لیزین 

97/088/078/0)درصد(ترئونین 
08/199/091/0)درصد(سیستین + متیونین 

DEB)247230212)کیلوگرم/میلی اکی واالن
گرم ید؛ هرکیلوگرم 1گرم منگنز، 60گرم روي، 50گرم کبالت، 2گرم مس، 10گرم آهن، 80: امینه و معدنی در هر کیلوگرم جیره تأمین کننده موارد زیر بودمکمل ویت1

گرم K3 ،2/3گرم ویتامینE ،2/3تامین واحد بین المللی ویD3 ،80واحد بین المللی ویتامین A ،5.000واحد بین المللی ویتامین 12.000: مکمل مواد ویتامینی شامل
.گرم سلنیم100، گرم کولین7/1، گرم اسید فولیک2/2، گرم پانتوتنیک اسید20، گرم نیاسینB12 ،65گرم ویتامینB6 ،017/0گرم ویتامینB2 ،3/4گرم ویتامینB1 ،6/3ویتامین

ه با تنش گرماییمواجهاي گوشتیبر عملکرد جوجهتیمارهاي آزمایشیاثر - 2جدول 
Table 2. The effect of experimental treatments on performance of broiler chickens under heat stress

تیمارها
1234567SEMP-Value

)گرم(مصرف خوراك
37/8956/8367/8876/8174/8689/8749/87735/2424/0دوره رشد
13/12687/13496/12361/12445/13113/13027/125608/2054/0دوره پایانی
ab23/110a61/112ab70/108b99/105a08/112a84/111ab93/108490/1005/0کل دوره

)گرم(افزایش وزن
ab27/58ab04/55a53/59b68/53ab94/57ab36/57ab85/56632/1022/0دوره رشد
b99/73a54/80b05/74b03/73ab89/77ab50/76b92/73680/1045/0دوره پایانی
ab92/66a17/69a49/67b37/64a95/68a85/67ab23/66925/0022/0کل دوره

)گرم/گرم(ضریب تبدیل
53/152/149/152/149/153/154/1016/0272/0دوره رشد

a70/1b67/1b67/1a71/1ab69/1ab70/1ab69/1009/0005/0یانیدوره پا
a64/1bc62/1c61/1a64/1bc62/1a65/1a64/1006/00007/0کل دوره

گرم در کیلوگرم 2/0جیره پایه همراه با . 2؛ )شاهد(جیره پایه بدون افزودنی . 1؛ )P>05/0(دار دارندتفاوت معنیحروف متفاوت از نظر آماري هاي بادر هر ردیف میانگین
گرم در کیلو گرم خوراك 1/0جیره پایه همراه با . 4گرم در کیلوگرم عصاره میکروجلبک کلرال ولگاریس؛ 4/0جیره پایه همراه با . 3لبک کلرال ولگاریس؛ عصاره میکروج

گرم در کیلو گرم خوراك 2/0(یوتیک جیره پایه همراه با پروب. 6؛ )گرم در کیلو گرم خوراك محصول تجاري اگریموس1(جیره پایه همراه با پري بیوتیک . 5؛ Eویتامین 
)گرم در کیلو گرم خوراك آویالمایسین1/0(جیره پایه همراه با آنتی بیوتیک . 7؛ )محصول تجاري باکتوسل

دهند که در مورد افزایش وزن نیز روندي ها نشان میدهدا
در تنها که ايبه گونه،مصرف خوراك رخ داده استمشابه با

گیري وزندر جیرهزایش یافتن غلظت کلرالدوره پایانی با اف
در کل غذاییهاي مربوط به ضریب تبدیل داده. کاهش یافت

گرم در 4/0و 2/0کلرال با غلظت هایتیماردوره نشان دادند 
کیلوگرم و تیمار پربیوتیک بهترین ضریب تبدیل را در مقایسه 

).P>05/0(با سایر تیمارها به دست آوردند 
جلبک سبز تک سلولی مهم است که حاوي کلرال یک میکرو

درصد پروتئین بوده و بخش پروتئینی آن حاوي 60بیش از 
باشد اکثر اسیدهاي آمینه ضروري و ترکیبات زیستی فعال می

این میکروجلبک همچنین حاوي چندین ماده مغذي ). 40(

و میکرو، فیبر، اسیدهاي چرب داراي چندین پیوند غیر اشباع
مطالعات روي کلرال. باشدگدانه طبیعی میتعداد زیادي رن

هايمتابولیتتواند روي برخی اند که این گیاه مینشان داده
مانند غلظت گلوکز، کلسترول، بیوشیمیایی و فیزیولوژیکی

هاي دستگاه گوارش مانند تري گلیسرید، چربی و ویژگی
اثرگذار ارتفاع پرزها، عمق حفره لیبرکان و ضخامت دیواره 

ر دهه گذشته در مطالعات بسیاري د).26،3،48،1،6،33(باشد
هاي مختلف ها روي گونهگیري میکروجلبکارتباط با به کار

اي طراحی و اجرا وانی و شرایط مختلف محیطی و جیرهحی
کامال همسو و هم راستا با اند، ولی نتایج به دست آمده شده

بودن نتایج کسب شده ممکن همسون. )42(باشندهم نمی
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یجاد شده باشند که از آن است در نتیجه عوامل مختلفی ا
شتی، ها در شرایط مدیریتی و بهداتوان به تفاوتجمله می

هاي گوشتی، متفاوت بودن متفاوت بودن هیبریدهاي جوجه
هاي میکروبی، متفاوت بودن پایداري محصول به کار گونه

یکروجلبک استفادهمغلظتگرفته شده، متفاوت بودن نوع و 
از طرف دیگر،.شده و همچنین فراوري آن اشاره کرد

کردند که این گزارش) 18(کوتربکک و همکاران
ن یک منبع پروتئینی در جیره عنوامیکروجبلک براي اینکه به

هاي دامی استفاده شود بسیار گران است ولی ناشی از گونه
اي توان از سطوح جیرهود ترکیبات زیستی فعال در آن، میوج
ل پذیرش از نظر اقتصادي این میکروجلبک استفاده کرد تا قاب

به عنوان . اینکه به صورت سودمندي از اثرات آن بهره برد
میکروجلبک کلرال اجرا شد، یکی از اولین مطالعاتی که روي 

درصدي کلرال10نشان داد که استفاده از سطح ) 9(کامبز
وان تواند به عنهاي گوشتی میخشک شده در جیره جوجه

منبعی غنی از مواد مغذي خاصی مانند کاروتن، ریبوفالوین و 
این طیور در عملکردعمل کند و سبب افزایش 12Bویتامین 

در توافق با . زمانی که از نظر این مواد مغذي کمبود دارند شود
طالعات انجام شده قبلی نتایج به دست آمده در این آزمایش، م

هاي ها در جوجهکروجلبکاند که به کارگیري مینشان داده
وزن، (عملکردداري سبب افزایش گوشتی به صورت معنی

ها شده استآن) ك و ضریب تبدیل و کاهش تلفاتخورا
ده بیان ش.)26،3،48،1،6،33،39،28،15،21،20،17،42،22(

ها روي اي میکروجلبکجیرههاياست که اثرات مثبت تیمار
رف راندمان مصبدن ممکن است ناشی از بهبود عملکرد

بیان کردند که ) 37(ا و همکاران سالیوو) 2(بکر. خوراك باشد
مورد عالقه ماده خوراکی حاوي الیافکلرالولگاریس یک 

همچنین میکروجلبک . باشدمیهاي پروبیوتیکی براي باکتري
مانند هاي مفید هوازي واسطه افزایش باکتريبهکلرال

سبب بهبود فرایند هضم دستگاه گوارش،ها در الکتوباسیلوس
ود و استفاده بهتر از اجزاي خوراك شده و در نهایت سبب بهب

سون و همکاران). 14(شود رشد و افزایش راندمان طیور می
گزارش کردند که استفاده از ترکیبات گیاهی حاوي ) 41(

مانند میکروجلبک اسپیرولینا با ي ترکیبات فنلیمحتواي باال
تواند تا حدي میلیترگرم در میلیمیلی10و 5، 1غلظت 
را هاي گوشتی رشد ناشی از تنش گرمایی در جوجهکاهش

نشان داد که ) 24(مطالعه موهلینگ و همکاران . جبران کند
غلظت باالیی از گاما لینولئیک اسید در میکروجلبک اسپیرولینا 
وجود دارد که یک اسید چرب غیر اشباع داراي چند پیوند 

و مشخص شده است که اسیدهاي چرب غیر دوگانه بوده 
شوند زیرا این ترکیبات میعملکرداشباع سبب باال رفتن 

داراي محلولیت باالتر و متعاقب آن قابلیت هضم باالتري در 
مقایساتی )16(کائود . دهاي چرب اشباع هستندمقایسه با اسی

یوتیک تجاري روي بتیمار میکروجلبک اسپیرولینا و پررا بین 
م داد و نتیجه گرفت که میزان هاي گوشتی انجاجوجه
شده هاي تغذیهي و درصد الشه تولید شده در جوجهگیروزن

حاوي داري بیشتر از تیمار با اسپیرولینا به صورت معنی
راچ مجاهید و و)34(همکارانراس و .بیوتیک بودندپر

هاي گوشتی تیمار گزارش کردند که در جوجه)30(همکاران

ا میکروجلبک اسپیرولینا مصرف خوراك و وزن بدن شده ب
. بهبود یافتغذاییبدون تغییر ماندند هرچند ضریب تبدیل 

از کلرال در خرگوش استفاده کردند )29(و همکاران پیرتی 
مشاهده غذاییتبدیل ولی تغییري را در وزن بدن و ضریب

از کلرال در خوراك موش ) 44(تاککوشی و همکاران . نکردند
یري در مصرف خوراك و وزن بدن تفاده کردند ولی هیچ تغیاس

از کلرال) 18(ک و همکاران کتربوک. ها مشاهده نکردندموش
هاي گوشتی هاي گیاهی در جوجههمراه سایر افزودنیبه

. استفاده کردند ولی تغییري در وزن بدن مشاهده نکردند
هايجوجهمصرف خوراك، افزایش وزن و ضریب تبدیل

بیوتیک در این مطالعه در حد تیمار نده آنتیکنگوشتی دریافت
بیوتیک دهد آنتیو حتی کمتر از آن بود که نشان میشاهد 

استفاده شده در این مطالعه ممکن است براي افزایش عملکرد 
در مرور نشریات، . در طول دماي باالي محیط مؤثر نباشد

ایج مشابهی با مشاهده شد که برخی مطالعات دیگر نیز به نت
.)8،47،7،51،31(ایج ما دست یافتندنت

هاي الشهویژگی
قابل مشاهده است، از میان 3همانطور که در جدول 

، قلب و یوخالاجزاي مختلف الشه تنها در میان درصد الشه ت
در مورد الشه . دار مشاهده شدپیش معده اختالف معنی

تیک با سایر تیمارها توخالی، تیمارهاي پروبیوتیک و آنتی بیو
دار داشتند و مقادیر کمتري به دست آوردند تفاوت معنی

)05/0<P .( در مورد قلب تنها تیمار آنتی بیوتیک با سایر
دار داشت و درصد کمتري را به خود تیمارها تفاوت معنی

در مورد پیش معده نیز تیمارهاي ). P>05/0(اختصاص داد 
وگرم و پروبیوتیک با سایر گرم در کیل4/0کلرال با غلظت 

دار نشان دادند و بیشترین مقادیر را به تیمارها اختالف معنی
). P>05/0(دست آوردند 
دست آمده از مطالعه حاضر در توافق با مطالعات نتایج به

گزارش کردند که ) 30(راچ مجاهد و همکاران . باشدقبلی می
درصد در 5/2زان به کار بردن میکروجلبک اسپیرولینا به می

داري میزان معنیهاي گوشتی نژاد آربور آکرز بهجیره جوجه
اي توسط نتایج مشابه. درصد الشه تولید شده را افزایش داد

گزارش شد که بیان کردند استفاده از ) 32(رزوانی و همکاران 
گرم در کیلوگرم میکروجلبک اسپیرولینا تولید الشه میلی100

در زمانی که تنها در طول دوره آغازین درصد7را به میزان 
درصد در زمانی که در طول کل 11مصرف شد و به میزان 

همچنین ماري و . دوره پرورش مصرف شد بهبود بخشید
اي گزارش کردند که سطوح پایین جیره) 22(همکاران 

که درصدهاي ) درصد03/0و 02/0(میکروجلبک اسپیرولینا 
ما در مورد میکروجلبک کلرال به کار گرفته شده در مطالعه

هاي گوشتی شد هستند سبب افزایش درصد الشه در جوجه
دست آمده در این آزمایش هاي بهکه در توافق با داده

بهبودي گزارش کردند ) 35(ساهین و همکاران . باشندمی
هاي دهنده رشد بهتر بخشایجاد شده در تولید الشه نشان

دهنده این باشد و نشانینه میارزشمند الشه به ویژه ران و س
اي امر است که میکروجلبک اسپیرولینا نه تنها ارزش تغذیه

جیره را بهبود بخشیده است بلکه همچنین راندمان زیستی را 
هاي باال برده است که این امر سبب القاء رشد بهتر بخش
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در توافق با مطالعه . هاي گوشتی شده استارزشمند در جوجه
سازي گزارش کردند که مکمل) 50(مکاران، حاضر، زنگ و ه

هاي هاي گوشتی با ترکیبات گیاهی داراي غلظتجیره جوجه

ها نیز صدق که در مورد میکروجلبک(باالي ترکیبات فنلی 
هاي مختلف الشه داري در وزن بخشتغییرات معنی) کندمی

.مانند جگر و چربی ایجاد نشد

)درصد(مواجه با تنش گرمایی الشه جوجه هاي گوشتیهاي ویژگیبر تیمارهاي آزمایشیاثر - 3جدول 
Table 3. The effect of experimental treatments on carcass characteristics of broiler chickensunder heat stress (%)

تیمارها
1234567SEMP-Value

ab07/64a18/67ab22/64ab76/65ab48/64b64/62b81/62225/1043/0الشه توخالی
81/3964/3973/3968/3933/4158/4066/38975/0628/0سینه
79/2859/2975/3054/2994/2850/2961/29635/0457/0ران 

86/179/179/166/196/194/170/1135/0726/0جگر 
12/484/320/464/392/305/410/4235/0675/0روده 

25/022/024/023/021/022/025/0016/0446/0پانکراس 
a57/0ab48/0ab48/0ab45/0ab45/0ab46/0b41/0040/0046/0قلب

54/249/156/268/215/271/281/2415/0335/0چربی 
bc35/0bc36/0a45/0abc37/0c31/0ab41/0bc36/0028/0049/0پیش معده 

یلوگرمگرم در ک2/0همراه با یهپایرهج. 2؛ )شاهد(یبدون افزودنیهپایرهج. 1). P>05/0(دار دارندتفاوت معنیحروف متفاوت از نظر آماري هاي بار ردیف میانگیندر ه
گرم خوراك یلوگرم در ک1/0همراه با یهپایرهج. 4یس؛کلرال ولگاریکروجلبکعصاره میلوگرمگرم در ک4/0همراه با یهپایرهج. 3یس؛کلرال ولگاریکروجلبکعصاره م

حصولمخوراكکیلوگرمدرگرم2/0(پروبیوتیکباهمراهپایهجیره. 6؛ )یموساگريگرم خوراك محصول تجاریلوگرم در ک1(یوتیکهمراه با پربیهپایرهج. 5؛ Eیتامینو
)آویالمایسینكخورادرکیلوگرمگرم1/0(بیوتیکآنتیباهمراهپایهجیره. 7؛ )باکتوسلتجاري

بیوشیمیایی خونهايمتابولیت
بیوشیمیایی هايمتابولیتاثرات تیمارهاي آزمایشی روي 

نتایج . ارائه شده است4هاي گوشتی در جدول خون جوجه
2/0هاي تغذیه شده با جوجهبه طور کلی دهند که نشان می

ر کلرالولگاریس در مقایسه با سایعصاره گرم در کیلوگرم 
هايمتابولیتتیمارهاي آزمایشی بهترین عملکرد را در زمینه

هاي تغذیه از طرف دیگر جوجه. نداخون داشتهبیوشیمیایی
در این زمینه مقادیرترینضعیفداراي Eشده با ویتامین 

. بودند
گرم 4/0و 2/0در مورد گلوکز، تیمارهاي کلرال با غلظت 

یوتیک با سایر تیمارها تفاوت در کیلوگرم، پربیوتیک و پروب
دار داشتند و بیشترین غلظت گلوکز را نشان دادند معنی

)05/0<P .( در مورد پروتئین کل، تیمارهاي کلرال با غلظت
گرم در کیلوگرم و پربیوتیک با سایر تیمارها تفاوت 2/0

). P>05/0(دار داشتند و باالترین مقادیر را نشان دادند معنی
گرم در 2/0ین، تنها تیمار کلرال با غلظت در مورد آلبوم

دار نشان داد کیلوگرم با سایر تیمارها تفاوت آماري معنی
)05/0<P .( در مورد کلسترول داده نشان داد که تیمارهاي

گرم در کیلوگرم با سایر تیمارها 4/0و 2/0کلرال با غلظت 
دست آوردند دار داشتند و کمترین غلظت را بهتفاوت معنی

)05/0<P .(گلیسرید و در مورد تريLDL تیمارهاي کلرال ،
وتیک گرم در کیلوگرم، پربیوتیک و پروبی4/0و 2/0با غلظت 

دار داشتند و کمترین مقادیر را به با سایر تیمارها تفاوت معنی
، تیمار کلرال با غلظت HDLدر مورد ). P>05/0(دست آوردند 

تیمارها باالترین مقدار گرم در کیلوگرم در مقایسه با سایر 2/0
). P>05/0(دار بود را به دست آورد و از نظر آماري معنی

دهند که شیمیایی خون نشان میبیوهايمتابولیتهاي داده
داري اثرات منفی تنش میزان معنیتوانسته است بهکلرال

را کاهش دهد و روي متابولیت هاي بیوشیمیایی خون گرمایی 
.مال نزدیک کندبه حد نررا مقادیر این 

ها در تکامل ترین فراسنجههاي خونی مهمشاخص
هاي خونی تغییر شاخص. باشندوضعیت فیزیولوژیکی بدن می

تحت تأثیر گونه، سن، بلوغ جنسی و وضعیت سالمت قرار 
گزارش کردند که استفاده ) 21(ماري و همکاران ). 21(دارند 

در جیره 03/0و 02/0رصدهاي از میکروجلبک اسپیرولینا در د
کلسترول،غلظتهاي گوشتی سبب کاهش جوجه
گلیسرید و کل لیپید خون و افزایش غلظت کل پروتئین، تري

هاي ولین خون شد که در توافق با دادهآلبومین، گلوکز و گلوب
افزایش غلظت کل پروتئین، آلبومین و . باشداین مطالعه می

ن ئیظت باالي پروتن است مربوط به غلگلوبولین پالسما ممک
.باشدو مقدار میکروجلبک استفاده شده ها در میکروجلبک

گزارش کردند که غلظت کل ) 10(و اگوم ) 45(تووي 
یت پروتئین، گلوبولین و آلبومین سرم مستقیما در ارتباط با کیف

بیان کرد که ) 11(ال خیمساوي . باشندو کمیت پروتئین می
طیور تغذیه شده با افزایش در غلظت گلوکز پالسما در

اي ا ممکن است مرتبط با الگوي تغذیهمیکروجلبک اسپیرولین
این . بسیار مناسب و غلظت باالي کاروتنوئید در آن باشد

نقش مهمی را براي ساخت Aپژوهشگر بیان کرد که ویتامین 
همچنین، تورس و .کندملکول گلوکز در بدن بازي می

یک کاهش ) 13(و فانگ و همکاران ) 46(همکاران 
گلیسرید و کلسترول خون را در غلظت ترييدارمعنی
روجلبک اسپیرولینا گزارش کردندهاي تغذیه شده با میکموش

. باشندیج به دست آمده در این آزمایش میکه در توافق با نتا
گزارش شده است که فیبرهاي محلول در روده، توده غذایی را 

ر آنجا اسیدهاي صفراوي هاي باالیی روده آورده و دبه قسمت
ها تخریب شده و در نتیجه ترشح اسیدهاي توسط باکتري

). 13،20(دهد صفراوي را افزایش و کلسترول را کاهش می
سیستوکینین در همچنین تغذیه میکروجلبک میزان کوله

این افزایش سبب ترشح باالي . دهدپالسما را افزایش می
لسترول افزایش اسیدهاي صفراوي شده و در نتیجه جذب ک
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یابد که در نهایت آنزیم کلیدي هیدروکسی متیل ردوکتاز می
ها داراي جلبک. کندفعال و تولید کلسترول را در بدن مهار می

تورین . باشداسیدآمینه آزاد بوده که تورین از آن جمله می17
و گالیسین از اسیدهاي آمینه موجود در اسیدهاي صفراوي 

هاي صفراوي را افزایش داده و با کاهش هستند که تولید اسید
میکروجلبک). 13(کنند غلظت کلسترول خون کمک می

داراي رشد سریع بوده و می تواند به دلیل پروتئین قابل کلرال
بلند زنجیرش بعنوان یک 3-هضم و اسیدهاي چرب امگا

افزودنی خوراکی جذاب و همچنین جایگزین روغن ماهی، بذر 
با توجه به اینکه ). 11(شوداستفادهکتان و روغن کانوال

ها منبع رایج اسیدهاي چرب با چند پیوند دوگانه جلبکمیکرو
ها استفاده هاي اهلی بعنوان مکملهستند، در جیره دام

).13(دنمی شو

عصاره کلرال در غلظت توان نتیجه گرفت که به طور کلی می
هاي جوجهتواند براي بهبود عملکرد میگرم در کیلوگرم2/0

هاي خوراکی به گوشتی جایگزین مناسبی براي سایر افزودنی
و در توافق با سایر مطالعات در این ها باشدبیوتیکویژه آنتی

مطالعه نیز مشخص شده است که میکروجلبک کلرال 
صورت عصاره در مقایسه با پودر این گیاه ولگراریس به

مثبتی را از خود دارهاي پایین اثرات معنیتواند در غلظتمی
با توجه به مجاورت ما با سواحل خلیج همچنین . نشان دهد

ها و از جمله جلبک سبز فارس که یک منبع غنی از جلبک
و این هاي اخیرباشد و با تکیه بر این نکته که در پژوهشمی

آثار ضداکسیدانی، تقویت سیستم ایمنی و از این پژوهش
ه رسد کر مینظت، به به اثبات رسیده اسهادست ویژگی

.بایستی از این ترکیب سودمند استفاده مناسبی شود

مواجه با تنش گرماییهاي گوشتیجوجهیخونهايفراسنجهبر ولگاریسمیکروجلبک کلرالعصاره اثر مکمل کردن - 4جدول 
)لیتردسیگرم درمیلی(

Table 4. The effect of chlorella vulgaris microalgae extract supplementation on blood parameters of broiler chickens
under heat stress (mg/dl)

تیمارها
1234567SEMP-Valueهافراسنجه

b98/177a12/228a27/221b91/169a10/217a04/218b29/17947/50001/0گلوکز
c50/1a51/2b35/2c43/1ab41/2b35/2c54/1039/00001/0پروتئین کل

e95/0a41/1b38/1e93/0bc37/1c35/1d98/0007/00001/0آلبومین
a38/143c30/116c12/121a43/146b20/128b50/131a75/141684/10001/0کلسترول

a85/45d36/37c29/40ab98/44b29/43b82/42a30/46797/00001/0تري گلیسرید
LDLab77/118e78/85d61/93a12/122cd31/98c20/102b11/116851/10001/0

VLDLa17/9d47/7c05/8ab00/9b65/8b56/8a25/9159/00001/0
HDLe44/15a05/23c45/19e54/15b21/21b75/20d52/16256/00001/0

گرم در کیلوگرم 2/0جیره پایه همراه با . 2؛ )شاهد(جیره پایه بدون افزودنی . 1؛ )P>05/0(دار دارندفاوت معنیتحروف متفاوت از نظر آماري هاي بادر هر ردیف میانگین
گرم در کیلو گرم خوراك 1/0جیره پایه همراه با . 4گرم در کیلوگرم عصاره میکروجلبک کلرال ولگاریس؛ 4/0جیره پایه همراه با . 3عصاره میکروجلبک کلرال ولگاریس؛ 

گرم در کیلو گرم خوراك محصول 2/0(جیره پایه همراه با پروبیوتیک . 6؛ )گرم در کیلو گرم خوراك محصول تجاري اگریموس1(جیره پایه همراه با پریوتیک . 5؛ Eویتامین 
)گرم در کیلو گرم خوراك  آویالمایسین1/0(جیره پایه همراه با آنتی بیوتیک . 7؛ )تجاري باکتوسل
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Abstract
The aim of this study was to compare the levels of chlorella vulgaris microalgae extract with

additives on performance, carcass characteristics and blood biochemical metabolites in heat-
stressed broilers. This experiment has been done using 280 one day-old Ross 308 broiler chicks
for 6 weeks. This experiment has been done in completely randomized design with 7 treatments
and 4 replicates. Experimental treatments were including: 1- control; 2- diet containing 0.2 g/Kg
chlorella extract; 3- diet containing 0.4 g/Kg chlorella extract; 4- diet containing 100 mg/Kg
vitamin E; 5- diet containing prebiotic; 6- diet containing probiotic; 7- diet containing antibiotic.
Heat stress program applied from 25-42 d.Treatment 2 caused an increase of feed intake and
weight gain in comparison to other treatments (P<0.05). Treatment 3 showed the lowest
conversion ratio in comparison to other treatments (P<0.05). Concentration of glucose, protein,
albumin and HDL were increased with consumption of treatment2 in comparison with other
treatments. The most and the least concentration of cholesterol, triglyceride and VLDL was
observed in control and treatment 2, respectively. Weight of empty carcass and proventriculus
had the most increase in treatments 2 and 3 (P<0.05). Generally, chlorella in concentration of
0.2 g/kg can be a suitable substitution for other additives specially antibiotics in order to
improve the performance of boilers.

Keywords: Blood metabolites, Broiler chicks, Chlorella vulgaris microalgae, Heat stress,
Performance
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