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بر عملکرد رشد، تغذیه و ترکیبات  (Chlorella vulgaris) کلرالجلبک  اثر مکمل غذایی

 (Mugil cephalus Linnaeus 1758)شیمیایی بدن ماهی کفال خاکستری 
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 1396 مردادتاریخ پذیرش:            1396 اردیبهشت تاریخ دریافت:

 چکیده

یی، میزان غذای های رشد، تغذیه )ضریب تبدیل غذابر شاخص (Chlorella vulgaris) بررسی اثر جلبک کلرالمنظور تحقیق حاضر به

گرفت. در این  روز صورت 60مدت دریافتی، راندمان مصرف پروتئین، راندمان مصرف چربی( و ترکیب شیمیایی ماهی کفال خاکستری به

تکرار )با  3ر آزمایشی و تیما 4تصادفی با  گرم در یک طرح کاملا  95/14±01/2میانگین وزنی قطعه ماهی کفال ماهی با  120مطالعه، تعداد 

و 10، 5ترتیب دارای به 4و  3، 2قطعه در هر تکرار( مورد آزمایش قرار گرفتند. تیمار شاهد )بدون پودر جلبک( و تیمارهای آزمایشی  10تعداد 

دست آمده ان افزایش وزن بهمتر، میزسانتی 08/11±10/0باالترین طول نهایی  در پایان آزمایش، گرم بر کیلوگرم پودر جلبک در غذا بودند. 15

 99/0±03/0ترین میزان غذای دریافتی کم ،90/0±07/0درصد، نرخ رشد ویژه  53/6±18/0گرم، میزان رشد روزانه  39/12±85/216

گرم بر  5ر حاوی درصد در تیما 23/1±09/0باالترین راندمان مصرف چربی درصد و  37/4±24/0درصد، باالترین راندمان مصرف پروتئین 

خام و رطوبت در تیمار حاوی  ترین میزان پروتئین(. بیشP<05/0دار بود )کیلوگرم پودر جلبک مشاهده شد که با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی

کلرال به جیره غذایی  گرم بر کیلوگرم پودرجلبک 5این تحقیق افزودن مجموع براساس نتایج در گرم جلبک بر کیلوگرم غذا مشاهده شد.  10

 شود.ن ماهی پیشنهاد میهای رشد )میزان غذای دریافتی، میزان رشد روزانه( وکیفیت الشه در ایمنظور بهبود شاخصماهی کفال خاکستری به
 

  محرک رشد ،جلبک کلرال، ترکیب الشه ،کفال ماهی کلمات کلیدی:

 paria.akbary@gmail.com :* پست الکترونیکی نویسنده مسئول
 

 
 

  

mailto:paria.akbary@gmail.com


 .... بر عملکرد رشد، تغذیه و ترکیبات شیمیایی بدن ماهی کفال خاکستری اثر مکمل غذایی جلبک کلرال                       اکبری و گرگیج

154 
 

 مقدمه

هایی متعدد نشان داده است که ماکرو و میکرو جلبکگزارشات        

، Ascophyllum ،Laminaria ،Undaria ،Porphyra ،Ulvaنظیر 

Spirulina  وChlorella عنوان مکمل غذایی منجر به بهبود رشد، به

ر برابر دکارایی مصرف غذا، متابولیسم چربی، ترکیبات بدن، مقاومت 

های در برابر بیماری در گونهاسترس، عملکرد بهتر کبد و مقاومت 

(، سیم دریایی Pleoglossus altivelisمختلف ماهی نظیر ماهی آیو )

(Pagrus major( گیش ماهی ،)Seriola quiqueradiata و کفشک ،)

 همکاران، و Bai) شودمی (Paralichtys olivaceus) زیتونی ماهی

هایی است ها، کلرال یکی از میکروجلبک(. در میان این جلبک2001

گیرد. این جلبک پروری مورد استفاده قرار میطور وسیع درآبزیکه به

ترین کلروفیل در بین گیاهان کند و بیششیرین رشد میدر محیط آب

حاوی سطوح باالیی از پروتئین  جلبک این باشد.شناخته شده را دارا می

و مواد ها ها، ویتامیننوع اسیدآمینه ضروری، پیگمان 18درصد(،  60)

معدنی و دارای ماده مغذی گیاهی به نام فاکتور رشد کلرال است که 

(. امروزه از زیست توده Nick ،2003در هسته سلول وجود دارد )

پروری، انرژی زیستی و صنایع بهداشتی و ها در آبزیمیکروجلبک

(. استفاده از Milledge ،2011نمایند )ای میآرایشی استفاده گسترده

ها در مراحل الروی منجر به تقویت سیستم تولیدمثلی و میکروجلبک

و  Spolaoreگردد )تقویت سیستم ایمنی و حفظ سالمت ماهی می

تحقیقات متعددی در زمینه استفاده از کلرال در  (.2006همکاران، 

 عنوان مثال،رشد و ترکیب شیمیایی بدن آبزیان انجام شده است. به

Bai کلرال پودر اثرات بررسی با (2001) همکاران و (Chlorella vulgaris )

 Sebatesای )عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد در ماهی صخرهبه

schegeli درصد کلرال  5/0( نشان دادند که در ماهیان تغذیه شده با

دست آمده، ضریب رشد ویژه، کارایی تبدیل غذایی و نسبت وزن به

 4و  2، 5/1، 0غذیه شده با های تبازده پروتئین در مقایسه با تیمار

( با بررسی سطح بهینه 2014و همکاران ) Kooتر بود. درصد بیش

عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد درکفشک غذایی پودر کلرال به

( گزارش کردند که در ماهیان Paralichthys olivaceusماهی زیتونی )

سه با دست آمده در مقایدرصد کلرال وزن به 2تغذیه شده با سطح 

و  Kimتر بود. درصد کلرال بیش 1تیمار شاهد و تیمار تغذیه شده با 

( C. ellipsoidea) به بررسی اثرات مکمل غذایی کلرال (2002) همکاران

 های خونی و ترکیب بدن در کفشک ماهی زیتونی،بر رشد، شاخص

Radhakrishnan ( به بررسی اثر جایگزینی کلرال با 2015و همکاران )

های گوارشی در میگوی آب ماهی بر رشد، کارایی انرژی و آنزیمپودر 

و همکاران   Rahimnejad( وMacrobrachium rosenbergiiشیرین )

های کلرال بر رشد، کارایی غذا، پارامتر ایاثرات تغذیه به بررسی (2017)

زیتونی  ماهیکفشک در اکسیدانیآنتی فعالیت آنزیم و بیوشیمیایی

ترین سهم را پروری، تغذیه باالترین و بیشامروزه در آبزی پرداختند.

خود اختصاص داده است. بنابراین دانش تغذیه و تغذیه عملی و به

 منظور تهیه و تامین غذای مناسب و ارزان قیمت های آن بهروش

یان را زها و پرورش موفق آبتواند نقش مهمی در کاهش هزینهمی

از طرف دیگر نقش  (.2012و همکاران،  Pereira) همراه داشته باشدبه

ماهیان استخوانی از نظر تاُمین بخشی از پروتئین مورد نیاز و درآمد 

همین دلیل، برای برای ساحل نشینان بر کسی پوشیده نیست. به

گیاهی گزینه مناسبی  هایدامی، افزودنی بازده اقتصادی تولیدات بهبود

نبعی غنی از ترکیبات مفید و عنوان مها بهشمار می روند.جلبکبه

مروزه در بسیاری از کشورهای اروپایی اشوند. زیستی محسوب می فعال

 های غذایی استفاده و آسیایی از جلبک کلرال جهت تولید مکمل

های ترین میزان کلروفیل در بین تمام گونهاوی بیشح کلرالشود. می

غنی و کامل دلیل محتوای این جلبک به .گیاهی شناخته شده است

خود، کمبودهای احتمالی در رژیم غذایی را از طریق تامین پروتئین، 

و  Radhakrishnan) کندیمها، عناصر معدنی جبران فیبر، ویتامین

ای درخصوص استفاده از که تاکنون مطالعهجا(.از آن2014همکاران، 

پودر کلرالی تولید شده در ایران بر رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی 

( صورت نگرفته و نظر به Mugil cephalusدر ماهی کفال خاکستری )

عنوان یکی از ذخایر مهم شیالتی اهمیت کفال ماهیان خاکستری به

چنین قابلیت و امکان تکثیر در شرایط مصنوعی و نیمه مصنوعی و هم

های خاکی و قدرت سازگاری به محدوده وسیعی از پرورش در استخر

این تحقیق  (،2013و همکاران،  Porfaraj) ایغذیهت و شرایط شوری ،دما

عنوان مکمل غذایی بر رشد، منظور بررسی پودر جلبک کلرال بهبه

 تغذیه و ترکیب شیمیایی الشه در ماهی کفال خاکستری انجام گرفت.

 

 هامواد و روش

در  1395این پژوهش در بهمن ماه  ماهی و شرایط پرورش:       

پرورش ماهی موسسه تحقیقات شیالت چابهار انجام کارگاه تکثیر و 

کمک صیاد قطعه ماهی کفال خاکستری از سواحل چابهار به 120شد.

روش پره ساحلی، صید و به محل آزمایش انتقال داده شد. پس از به

  ،هامدت دو هفته و اطمینان از سالمتی آنطی مرحله سازگاری به

 طولی میانگین و گرم 95/14±01/2 وزنی میانگین با هاماهی

 12قطعه به  10شمارش شده و با تراکم  مترسانتی 06/0±10/21

گیری پارامترهای آب اندازه ،دوره طول در منتقل شدند. لیتری 60 مخزن

درجه  2/28±5/0طور میانگین در کل دوره درجه حرارت آب شد. به

آب  pHگرم بر لیتر و میلی 01/7±87/0اکسیژن محلول  ،گرادسانتی

بود. L12:D12صورت بود. در طی دوره آزمایش فتوپریود به 4/0±8/7



 1397 پاییز ،3، شماره دهمل سا                                                                     پژوهشی محیط زیست جانوری    فصلنامه علمی 
 

155 
 

های مورد استفاده در تحقیق حاضر شامل تیمار شاهد )غذای تیمار

درصد خاکستر و  11درصد چربی،  11درصد پروتئین،  48تجاری )

متر ساخت شرکت تعاونی تولیدی میلی 4/1رطوبت( با سایز  درصد 3/7

گرم بر کیلوگرم  15، و 10، 5تیمار با سطوح  4 بیضاء شیراز( و 21

( با سه تکرار برای هر 2001و همکاران،  Baiپودرجلبک کلرال بودند )

  .روزه مورد استفاده قرار گرفتند 60تیمار در طی یک دوره 

منظور اضافه نمودن به: به ماهیان دهیجیره و غذا سازیآماده       

)خریداری از شرکت نانوشیمی یاخته سطوح مختلف پودرجلبک کلرال 

روز( برای  60غذا برای کل دوره ) تهران( به غذای کنسانتره ابتدا مقدار

لیتر(، میلی 40هر تیمار محاسبه سپس با درصد مشخصی آب مقطر )

حالت خمیری درآید. سپس خمیر از پودر به جیره اضافه گردید تا به

شکل پلت در شد و به متری عبور دادهمیلی 4/1چرخ گوشت با مش 

مجاورت هوا خشک گردید و سپس برای مصرف در کل دوره آزمایش 

 (.2015همکاران،  و Choi) داری شدگراد نگهدرجه سانتی -20 دمای در

درصد وزن بدن )توده زنده( محاسبه شد مقدار غذای روزانه با توجه به

ری( در درصد وزن بدن )در حد سی 3میزان و در نوبت صبح و عصر به

صورت یک روز در اختیار ماهیان قرار گرفت. عمل سیفون کردن به

 ها از مخازن خارج گردید. مانده غذایی و مدفوع ماهیمیان انجام و باقی

منظور به های رشد و تغذیه:سنجی و بررسی پارامترزیست       

های هر های رشد، در انتهای آزمایش تمام ماهیگیری شاخصاندازه

متر( میلی 1 دقت )با و طول گرم( 01/0خارج شده و وزن )با دقت  مخزن

ها، سنجیهای حاصل از زیستها ثبت گردید. با استفاده از دادهآن

های گیری پروتئین الشه، شاخصپروتئین موجود در غذا و اندازه میزان

 Wahliرشد شامل میزان رشد روزانه، نرخ رشد ویژه، شاخص کبدی )

 ،(2006و همکاران،  Misra(، میزان غذای دریافتی )2003و همکاران، 

راندمان مصرف پروتئین و  ،ضریب تبدیل غذایی و شاخص وضعیت

 :( تعیین شدBai ،2001راندمان مصرف چربی )
 

 :(DGRمیزان رشد روزانه )

 

=Wf(وزن نهاییg) ،=Wi(وزن اولیهg) ،=WGآمده دستهب وزن افزایش (g) 

 

 :(FCRضریب تبدیل غذایی )

FCR =
𝐹

Wf − Wi
 

=Fگرم( مقدار غذای مصرف شده( ،=Wf(وزن نهاییg)، =Wi(وزن اولیهg) 
 

 :(VFIمیزان غذای دریافتی )

 
= Wf ( وزن نهاییg)،   = Wi ( وزن اولیهg) 

 :(PERراندمان مصرف پروتئین )

PER =
BWf − BWi

AP
 

= BWf وزن( نهاییg) ،= BWi ( وزن اولیهg     ) 
 

 :(LERراندمان مصرف چربی )

𝐿ER =
BWf − BWi

AL
 

= BWf( وزن نهاییg) ،= BWi ( وزن اولیهg     ) 

=SGR نرخ رشد ویژه: 

𝑆𝐺𝑅 =
Ln (Wf) − Ln(Wi)

Δt
× 100 

 =LnWf )لگاریتم طبیعی وزن نهایی )گرم ،=Ln Wi  لگاریتم طبیعی وزن

 پرورش )روز(= دوره t، اولیه )گرم(
 

= CF شاخص وضعیت:  

𝐶𝐹 =
W

L^3
× 100 

= wet weight )وزن مرطوب )گرم ،= length متر( طول )سانتی 
 

HSIشاخص کبدی =: 

𝐻𝑆𝐼 =
Wliver

W 
× 100 

Wliver)گرم( وزن کبد = ،Wf)وزن نهایی )گرم = 

 

از هر مخزن آزمایش،  (60روز) در پایان دوره آزمایش: الشه آنالیز       

ساعت گرسنگی،  24قطعه الرو ماهی پس از تحمل 3 صورت تصادفیبه

منظور تعیین ترکیب شیمیایی الشه به آزمایشگاه شبکه صید شده و به

روش  براساس الشه ترکیب شیمیایی تجزیه منتقل شد. چابهار دامپزشکی

 انجام گرفت. میزان پروتئین الشه از روش کلدال، AOACاستاندارد 

چربی در اتر،  نمودن حل استفاده از روش سوکسله و از طریقبا  چربی

گراد و درجه سانتی 105رطوبت از طریق قرار دادن نمونه در دمای 

توزین نمونه بعد از خنک شدن و خاکستر از طریق سوزاندن نمونه در 

ساعت و توزین نمونه پس از  6مدت گراد بهدرجه سانتی 550دمای 

 .(AOAC ،1989)خنک شدن محاسبه شدند 

گیری های حاصل از اندازهتجزیه و تحلیل داده: آنالیز آماری       

تغذیه و ترکیب الشه با استفاده از آنالیز واریانس  ،های رشدشاخص

ای دانکن، در سطح ( و آزمون مقایسه چند دامنهANOVAطرفه )یک

های مختلف صورت گرفت. برای تجزیه و درصد بین تیمار 5احتمال 

 استفاده گردید. XP ویندوز در محیط  16SPSS افزارها از نرمتحلیل داده

       

 نتایج
های رشد و تغذیه نتایج مربوط به شاخص های رشد:شاخص       

های کفال خاکستری تغذیه شده با رژیم های مختلف در ماهیتیمار در

آورده شده  1( در جدول 60غذایی مختلف در پایان دوره آزمایش )روز
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داری بین وزن و طول اولیه معنیاست. در شروع آزمایش، اختالف 

گونه که نتایج (. همان<05/0Pمشاهده نشد ) شاهدها و گروه تیمار

میزان غذای دریافتی، افزایش  نهایی، طول هایدهد در شاخصمی نشان

دست آمده، راندمان مصرف پروتئین، راندمان مصرف چربی و وزن به

 داری داردمعنیبا تیمار شاهد اختالف  2نرخ رشد ویژه تیمار 

(05/0P>بیش .)دست به ترین میزان طول نهایی و میزان رشد روزانه

داری مشاهده شد که با سایر تیمارها اختالف معنی 2آمده در تیمار 

یافتی در رترین میزان غذای دچنین کم(. همP<05/0را نشان داد )

گرم جلبک دز هر کیلوگرم غذا  10و  5تیمارهای تغذیه شده با 

مشاهده شد. ضریب تبدیل غذایی، ضریب وضعیت و شاخص کبدی 

 (. <05/0Pداری را نشان نداد )بین تیمارها اختالف معنی

 

 (60زمایش )روز آهای مختلف در پایان دوره های رشد و تغذیه در تیمارخطای معیار( شاخص ±)میانگین:  مقایسه میانگین 1جدول 

 تیمار 

1 2 3 4 

 a12/0±03/15 a09/0±88/14 a11/0±97/14 a11/0±93/14 وزن اولیه )گرم(

 a14/0±05/11 a10/0±08/11 a13/0±01/11 a14/0±29/11 متر(طول اولیه )سانتی

 ab90/2±86/37 a87/1±18/47 ab41/3±87/43 b12/4±01/35 )گرم(وزن نهایی 

 c42/0±73/13 a37/0±89/15 b13/0±76/14 b15/0±64/14 متر(طول نهایی )سانتی

 ab10/0±48/1 c04/0±16/1 bc06/0±28/1 a14/0±66/1 )درصد( میزان غذای دریافتی

 b64/18±33/151 a39/12±85/216 ab83/22±20/193 b86/27±09/135 دست آمده )درصد(میزان افزایش وزن به

 bc39/0±22/5 a18/0±53/6 ab27/0±03/6 c59/0±57/4 )درصد( دست آمدهمیزان رشد روزانه به

 a0±50/1 a0±04/1 a0±60/1 a0±05/1 ضریب تبدیل غذایی

 b73/0±05/3 a24/0±37/4 ab46/0±89/3 b56/0±72/2 راندمان مصرف پروتئین

 b56/1±71/12 a12/1±71/19 ab2±94/16 b48/2±06/12 چربیراندمان مصرف 

 bc13/0±46/1 a07/0±09/1 ab11/0±73/1 c18/0±27/1 درصد() نرخ رشد ویژه

 a16/0±55/1 a09/0±23/1 a13/0±38/1 a15/0±14/1 شاخص وضعیت )درصد(

 a93/0±69/3 a7/0±4 a76/0±90/2 a48/0±98/2 شاخص کبدی )درصد(

 .است لوگرمیبرکجلبک کلرال گرم  15و  10، 5، 0 یحاو بیرتتهب 4تا  1ماریت، (P<05/0دار است )غیرهمسان در هرردیف نشانه اختالف معنیوجود حروف 

 

 

نتایج اثرات سطوح مختلف : ترکیب شیمیایی بدن ماهی       

عصاره جلبک کلرال بر ترکیبات شیمیایی بدن ماهی کفال خاکستری 

آورده شده است. در پایان دوره آزمایش،  1شکل ام در  60در روز 

مشاهده شد و  3ترین میزان پروتئین خام، و رطوبت در تیمار بیش

(. P<05/0اختالف معنی داری را در مقایسه با سایر تیمارها نشان داد )

مشاهده شد که اختالف  3ترین میزان چربی در تیمار چنین کمهم

(. تیمارهای تغذیه شده P>05/0نشان نداد ) 4داری را با تیمار معنی

داری را از نظر میزان با سطوح مختلف جلبک کلرال اختالف معنی

پروتئین خام و خاکستر در مقایسه با تیمار شاهد نشان دادند 

(05/0>P.)  
 

 
میانگین و خطای معیار میزان ترکیب شیمیایی بدن  نمودار: 1شکل 

گرم پودر  15و 10،5،0ماهی کفال خاکستری در تیمارهای مختلف  )

 جلبک کلرال به هر کیلوگرم غذا( در پایان دوره آزمایش
 (.>p 05/0دار بین تیمارها است )دهنده اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشان
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 بحث 
گرم  5نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تیمار حاوی        

های طول پودر جلبک در هر کیلوگرم غذا منجر به بهبود شاخص

دست آمده، نرخ رشد نهایی، میزان غذای دریافتی، افزایش وزن به

ویژه، راندمان مصرف پروتئین و راندمان مصرف چربی در مقایسه با 

ه افزایش سطوح پودر جلبک در جیره غذایی کتیمار شاهد شد درحالی

گرم جلبک بر کیلوگرم غذا( منجر  15و  10ماهی کفال خاکستری )

به کاهش روند رشد در این ماهی گردید که با نتایج حاصل از تحقیق 

Bai ( هم2001و همکاران )ها گزارش کردند که خوانی داشت. آن

درصد  5/0ترین شاخص رشد در ماهی صخره ماهی در سطح بیش

جلبک مشاهده شد و با افزایش سطوح جلبک در جیره غذایی عملکرد 

عنوان منبع پروتئین که جلبک کلرال بهجاییرشد کاهش یافت. از آن

های چندانی در ارتباط با کارایی پودر معرفی شده است ولی گزارش

اثبات نرسیده عنوان منبع پروتئین در پرورش ماهی بهجلبک کلرال به

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سطوح باالی پودر  است.

جلبک کلرال دارای اثرات منفی بر رشد و کارایی تغذیه ماهی کفال 

ای خاکستری بود که با نتایج حاصل از تحقیق بر روی ماهی صخره

ها گزارش کردند که آن (.2001و همکاران،  Baiخوانی داشت )هم

درصد  5/0خره ماهی در سطح ترین شاخص رشد در ماهی صبیش

جلبک مشاهده شد و با افزایش سطوح جلبک در جیره غذایی عملکرد 

( با بررسی سطح بهینه 2014و همکاران ) Kooرشد کاهش یافت. 

عنوان مکمل غذایی بر عملکرد رشد درکفشک غذایی پودر کلرال به

ن ( گزارش کردند که در ماهیاParalichthys olivaceusماهی زیتونی )

دست آمده در مقایسه با درصد کلرال وزن به 2تغذیه شده با سطح 

چنین تر بود همدرصد کلرال بیش 1تیمار شاهد و تیمار تغذیه شده با 

درصد کلرال مشاهده  2ترین کارایی تبدیل غذایی در تیمار حاوی بیش

توان گفت که میزان سطح بهینه مکمل غذایی برای ایجاد شد. می

های مختلف ماهی متفاوت های رشد در گونهبر شاخص های مثبتاثر

دهد چنین اثرات مثبت جلبک کلرال بر میزان رشد نشان میاست. هم

دلیل محتوای غنی و کامل خود، کمبودهای احتمالی این جلبک بهکه 

ها، عناصر در رژیم غذایی را از طریق تامین پروتئین، فیبر، ویتامین

نتایج  (.2014و همکاران،  Radakrishnan) کندیممعدنی جبران 

حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از جلبک کلرال در رژیم 

داری را در شاخص وضعیت غذایی ماهی کفال خاکستری تاثیر معنی

دست آمده و شاخص کبدی در مقایسه با شاهد نداشت که با نتایح به

و همکاران،  Kooخوانی داشت )بر روی ماهی کفشک زیتونی هم

2014.) 

در مطالعه حاضر، سطوح چربی خام بدن با استفاده از رژیم        

گرم جلبک بر کیلوگرم غذا کاهش یافت که با  15و  10غذایی حاوی 

ها گزارش کردند خوانی داشت آن( هم2001و همکاران ) Kooتحقیق 

درصد پودر کلرال در جیره ماهی  4و 2که استفاده از رژیم حاوی 

و  Kimچنین کفشک زیتونی منجر به کاهش چربی گردید. هم

درصد پودر کلرال  4و  2( نشان دادند که استفاده از 2002همکاران )

در جیره غذایی کفشک ماهی زیتونی منجر به کاهش چربی خام بدن 

استفاده از مکمل غذایی جلبک کلرال  توان گفت که احتماالًشد. می

ورمونی در متابولیسم چربی شده که در های همنجر به تنظیم واکنش

نهایت منجر به سوخت و ساز ذخایر چربی برای تامین انرژی مورد 

چنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد نیاز بدن شده است. هم

 10ترین میزان پروتئین خام و رطوبت بدن در تیمار حاوی که بیش

  Abdulrahmanگرم پودر جلبک بر کیلوگرم غذا مشاهده شد.

درصد جلبک اسپیرولینا منجر  15( نشان داد که اضافه نمودن 2014)

( شد که Cyprinus carpioبه افزایش پروتئین خام در کپور معمولی )

توان گفت که وجود با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت دارد. می

های غذایی باعث شده تا در فرآیند متابولیسم، پودر جلبک در جیره

مسیر اصلی خود یعنی مسیر سنتز بافت را طی نموده و به  پروتئین

 Ebrahim؛  2006و همکاران،  Shalabyشکل پروتئین ذخیره گردد )

Dorche  ،؛ 2013و همکارانAbdulrahman ،2014.) 

در کل، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که استفاده از پودر        

رشد ماهی و بهبود کیفیت های جلبک کلرال منجر به افزایش شاخص

گرم پودر جلبک بر  5الشه و متابولیسم لیپید گردید و استفاده از 

گردد. کیلوگرم غذا در جیره غذایی ماهی کفال خاکستری توصیه می

واسطه اضافه نمودن که علت اصلی تغییر متابولیسم لیپید بهجاییاز آن

تری مطالعه بیشهنوز نامشخص است لذا نیاز به  غذایی جلبک به جیره

 در این زمینه است. 
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