
 

 

 

 رویجلبک ها در تغذیه طاستفاده از ریز

 

ای تغذيه ای دام و طيور مورد هفزاينده جمعيت و تهديد امنيت غذايی الزم است برنامه رشد امروزه با توجه به 

مين مواد أپرورش دام، طيور و آبزيان، تدر  کی از مسائل مهم و اساسیيد. يرگنگری و اصالح کلی قرار باز

 آلودگی احتمالبه دليل  در جيره طيور استفاده از منابع پروتئين حيوانی  .خوراکی و جيره مناسب است

زيادی مواجه  های ا محدوديتفرآورده های طيور  در سالهای اخير بايجاد بو و طعم نامطبوع در ميکروبی و 

ر جايگزين نمودن مواد مرسوم د که قابليتمنابع پروتئينی جديد  جستجو برای يافتناين باعث ، شده است

توانسته تا جديد اين منابع استفاده از  .شده است ،ندرا داشته باشخوراک از قبيل ذرت، سويا، پودر ماهی 

و از طرفی بازدهی اقتصادی مين احتياجات پروتئينی أت ،خوراک افزايش بازدهیبهبود عملکرد رشد،  حدودی

 .فراهم کند را برای مرغداران

که در سالهای اخير مورد توجه متخصصين تغذيه قرار  هستند يکی از منابع پروتئينی جديد ریز جلبک ها

 هستند قابليت رشد سريعبا  يوکاريوت يا پروکاريوت فتوسنتزی های ميکروارگانيسم ها، . ريزجلبکاندگرفته 

 چند ميکرون فراتر نمی رود، ها از حدآن اندازهو  محسوب می شوندجزء قديمی ترين جانداران روی زمين  که

 وبه عنـوان توليدکـنندگان اصلی زنجيره غـذايی، تثبيت کنندگان ازت و ايـجاد اکوسيستم ريز جلبک ها 

از جنبه اقتصادی نيز اين موجودات به واسطه دارا بودن مواد ، بزيان، نقش حياتی دارندزيستگاه مناسب جهت آ

 به ها ريزجلبک از استفاده امروزهکلوئيدی ارزش و کاربردهای فراوانی در ابعاد صنعتی و غيرصنعتی دارند. 

 حال در سرعته ب جت سوخت و ديزل سوخت توليد و بهداشتی و آرايشی صنايع دارويی، غذائی، منبع عنوان

 فرآورده های از بسياری ضدپروتوزوآيی و ضدجلبک ضدقارچ، ضدباکتری، ،ضدميکروبی واصخ .است گسترش

 .ها نيز مشاهده شده است ريزجلبک از ناشی عصاره يا و سلولی خارج

امع توجه مج انديشه تأمين مواد غذايی مورد نياز جوامع از طريق منابع جايگزين، بار ديگر اخير ساليان طول در

به انواع سبز، قهوه می توان  ها جلبکاز مهمترين نمونه های  ه است.ها معطوف نمود جلبک علمی را به سمت

 .کلروفيل، رنگدانه های مؤثر در فتو سنتز، می باشندرنگدانه تمام جلبک ها حاوی  .اشاره کردای و قرمز 

مهشيد ابراهيم نژاد -عباس صانعی   

 واحد تحقيق و توسعه شرکت سپاهان دانه پارسيان



 

 

تو فيل های مختلف می باشند که موجب سبز کلرو فيل، بتا کاروتن ها و گزان هایجلبکرنگدانه های غالب در 

  چربی ذخيره می کنند. يارا بصورت نشاسته  انرژی خودتيرگی رنگ اين جلبک ها می شوند، اين جلبک ها 

 ،بنابراين معموالًدر آبهای سطحی يافت می شوند ندستهنيازمند نور کافی  ءسبز برای بقا های جلبک

 ايفا جانداران ساير غذای تأمين در ای عمده نقش کهمثالهايی از جلبک سبز هستند  2کلرال و 1اسپیرولینا

 جلبکين می گيرند، زانتگفوکو و جلبک قهوه ای رنگ قهوه ای خودرا از رنگدانه های گزانتوفيل می کنند.

رنگيزه های اصلی جلبک . کربوهيدرات، قند و الکل ذخيره می کنند اتقهوه ای انرژی خودرا بصورت ترکيب

 قرمز فيکواريترين و فيکوسيانين هستند و نشاسته شکل اصلی ذخيره انرژی در جلبک قرمز است. 

ريز جلبک ها بعنوان يک منبع بيولوژيکی قوی مطرح هستند، کشت ريز جلبک اسپيرولنيا در برابر مقادير 

پروتئين بيشتری توليد کند. کلروال يکی از متداولترين گونه های ريز  برابر 121مشابه کشت ذرت می تواند 

شود  سراسر جهان کشت می جلبک ها است که قابليت تطابق با شرايط رشد مختلف را دارد. اسپيرولينا نيز در

ستم ي. کلرال و اسپيرولينا در حفظ سالمت و تقويت سگيرد میقرار استفاده  مورد مکمل غذايی و عمدتاً بعنوان

 د.نقش دارنايمنی در انسان 

چند  و ارددمارپيچی شکل هسته اسپيرولينا ، کلرال ميکروارگانيسم تک سلولی با هسته کروی شکل است

کلرال در آبهای تازه رشد می کند و بدليل اندازه  ،برابر بزرگتر از کلرال است011 اسپيروليناسلول ، سلولی است

کلرال عالوه بر اينکه تمام مواد مغذی مورد نياز بدن را  رفته است.نيازمند تجهيزات پيشکشت آن ، کوچک

ر قليايی ااسپيرولينا عمدتاً در آبهای بسي .کندزدايی میدارد، سيستم ايمنی بدن را نيز تقويت و آن را کامالً سم

  ها نمی توانند رشد کنند، می رويد.که بسياری از ارگانيسم

جلبک است افزودن اين ريز 0شیزوچیتریوميکی ديگر از انواع ريزجلبک ها که کمتر مورد مطالعه قرار گرفته 

 .(در تخم مرغ می شوددوکوزا هگزا انوئيک اسيد)2DHAگذار موجب افزايش سطح  به جيره مرغهای تخم

DHAتشکيل ساختار که نسبت به ساير اسيدهای چرب، در است  3 -يکی از اسيدهای چرب ضروری امگا

سيستم عصبی و مغز در نوزادان نقش مهمی ايفا می کند. افزايش سطح اين اسيد چرب در تخم مرغ بدليل 

( 3CVD)ققلب و عرو هایپيشگيری از بروز بيماري موجبترومبوتيک )ضد لخته( خواص ضد التهابی و آنتی

ذار گ( در جيره مرغهای تخمتک سلولیجلبک قرمز همچنين مشاهده شده که افزودن پورفيريديوم )ريز.شودمی

 (. 2111همکاران؛  و Ginzbergتخم مرغ می شود ) 3-موجب کاهش سطح کلسترول و افزايش محتوای امگا 

   ترکیبات: 

اسپيرولينا از مدت ها پيش بعنوان خوراک انسان مورد استفاده بوده است، اسپيرولينا منبع مناسبی از پروتئين 

ماده خشک  %31/0-07/2، اسيدهای آمينه ضروری )  B12)(، ويتامين ها ) از جمله ويتامين  % 01-01ها )

ضروری ) از جمله گاما لينولنيک ماده خشک ليزين(، مواد معدنی، اسيدهای چرب  %01/2-03/4ميتونين و 



 

 

( از لحاظ ارزش تغذيه ای، 2102و همکاران؛  Holmanاسيد( و ترکيبات آنتی اکسيدانی قوی می باشد)

اسپيرولينا و کلرال تشابه زيادی دارند، البته سطح پروتئين اسپيرولينا به ميزان کمی باالتر است. کلرال  بدليل 

های لوتئين خواص آنتی اکسيدانی دارد و از اکسيداسيون ليپيدها در  دارا بودن سطح بااليی از رنگ دانه

 پالسمای خون جلوگيری می کند، در حاليکه اسپيروليناها فاقد لوتئين هستند.

مسيرهای متابوليک کلرال ممکن است با تغيير محيط کشت تغيير يابد، بعنوان مثال در شرايط خاصی  کلرال:

وان يک ماده بعن م توليد شود که با قابليت دسترسی باالتر و سميت کمترسلنيو ممکن است کلرالی غنی از

بطور کلی فلور  می تواند در جيره های طيور مورد استفاده قرار گيرد.  –بجای سلنيوم –معدنی ضروری

ميکروبی روده نقش مهمی در حفظ سالمت طيور ايفا می کند، افزودن کلرال ولگاريس به جيره های طيور 

( 2112و همکاران  Janczykايش تنوع ميکروبی دستگاه گوارش به خصوص در سکوم می گردد ) موجب افز

اکثر مطالعاتی که برای تعيين سطح استفاده از کلرال در جيره ها صورت گرفته از طريق روش آب کشت بوده، 

 د می شود.پيشنها %01بميزان حداکثر براساس اين مطالعات سطح استفاده ازجلبک کلرال درخوراک طيور

اسپيرولينا در خوراک طيور نياز به استفاده از  ستفاده ازتحقيقات نشان داده که در صورت ا اسپیرولینا:

( بعالوه 0224و همکاران ؛ Venkatramanويتامينه تا حد زيادی کاهش می يابد) -پرميکس های معدنی

ی ند که اين می تواند ناشاشند سالم ترجوجه هايی که جيره های مکمل شده با اسپيرو لينا را دريافت کرده ب

 % 7-01از بهبود عملکرد سيستم ايمنی باشد. سطوح توصيه شده استفاده از اسپيرولينا در جيره های طيور 

است موجب کاهش عملکرد رشد شود. ( استفاده از سطوح باالتر ممکن 2110و همکاران؛  Toyomizuاست )

کل محتوای کلسترول تخم موجب کاهش در مرغان تخم گذار نيز مشاهده شده افزودن اسپيرولينا در جيره 

 (. 2100و همکاران؛ Sujathaد)شومی  3سطح اسيدهای چرب امگا  افزايش مرغ و

 
1.Spirulina 
2.Chlorella 

3. Schizochytrium 
4. Docosahexaenoic acid 

5.Cardiovascular Disease 


