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 52/70/1077تاریخ پذیرش:  1077/ 52/70تاریخ دریافت: 

 چکیده
صیه  (Gnathanodon speciosus) اای گیش طالییمدر و پروفیل اسییهاا  ممیهه فیله   فیلهبیو شییییایی   تقریبی ترکیبات تعییندر این مطالعه 

رطوبت،  ،کردن لهیو ف اانیونه  سا  ماد پس ا  مقطعه ماای اسنفاد  شه و  63دریا  عیان در دو فصیل تابتینان و  متنان بررسی شه.   شیه  ا   

باال  ایی و تسریق به کرماتوگرافی مایع با کارمییچربی، پروتئین و خاکتینر سیهدیه  شیه و پروفیل اسیه ممیهه با اسنفاد  ا  ایهرولیس اسیه  و قلی   

  ضرور  در فصل اا. مقهار کل اسیه ممیهه(p<50/5داشت )تابتنان    بادارمعهیاخنالف در  متینان  و پروتئین  محنوا  چربی. سیهدیه  شیه  

، لیسین، فهیل مالنین، اسیه مسپارتیک، ایتنیهین .(p<50/5) داشتتابتینان     بادارمعهیاخنالف ( گرم ۰55گرم در3۲4/۰5±6۲4/5) متینان  

و  ۲۹6/6±50/5گلوتامین با   اا. اسیییه ممیهه(p<50/5)دار  نشییان دادنه گلوتامین و گالیتییین در دو فصییل تابتیینان و  متیینان تفاوت معهی 

هه ضرور  به نییه ضرور  در نتبت اسیهاا  ممی گرم گوشیت، به ترتی  بیشینرین و کینرین اسیه ممیهه بودنه.   ۰55گرم در 5۰/6سییتینئین با   

بود. مصرف گوشت ماای گیش  ۹/۰نتبت لوسین به ایسولوسین در ار دو فصل باالتر ا   .(p<50/5ت )  با تابتینان داش دارمعهی متینان اخنالف  

   متنان به غیر او تابتنان ار ش تغذیه ا  در ار دو فصیل کیفیت باالیی دارد و بر اسیاش شیاخی شییییایی مصرف من در فصو       رطالیی ا  نظ

 نیایه. می ایتنیهین نیا  به سایر اسیهاا  ممیهه ضرور  را برا  بالغین فراام

 Gnathanodon speciosus ،شاخی شیییاییدریا  عیان، تقریبی ترکیبات،  تعییناسیه ممیهه،  واژگان کلیدی:
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Abstract 
In this study, the proximate composition and amino acid profiles of golden trevalley fillets from the Oman Sea 

in summer and winter were investigated. After sample and preparation the fillet of 36 fish, their moisture, fat, 

protein, ash and amino acid profiles were measured using high performance liquid chromatography method 

after acid and alkali hydrolysis. The total amount of essential amino acids in winter (10.624±0.324 g/100 g 

meat) was significantly higer than summer content (p<0.05). Histidine, lysine, phenylalanine, aspartic acid, 

glutamine and glycine showed significant differences in summer and winter (P <0.05). Glutamine rate was 

3.293±0.05 and cysteine was 0.03 g/100 g meat, showd the highest and lowest amino acids, respectively. The 

ratio of essential to non-essential amino acids in winter was significantly different in comparison to summer 

(P <0.05). The ratio of leucine to isoleucine was higher than 1.9 in both seasons. Consumption of gold trevalley 

meat is suggested based on its high quality in terms of nutritional value in both seasons. Analysing its chemical 

index in winter and summer, expect the histidine, providing the essential amino acids of adults. 
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  . مقدمه1
و  بییرخی ا  مواد و عادات غذایی نقش مهیی در بر

 تغذیه مگااانه ضییرور  اسییت ا  این رو دارنه و  اابییار 

(Ruiz-Capilla and Moral, 2001 .) غذااا  دریایی مهبع

  ممیهه و پروتئیهی بیا ار ش غذایی باال، غهی ا  اسییییهاا 

ه نپذیر  مسانی دارو اضم نهااسییهاا  چر  غیر اشیبا   

(Mohanty et al., 2017 .) در این میان ماای مهبع مهیی

ا  پروتئین بود  و تیامین کههه  نیا  پروتئیهی بشش بسرگی ا   

(. Mesias et al., 2015) شییودمی محتییو جیعیت جهان 

ماای ا  پروتئین تشییلیل  و ن خشییکدرصییه  05حهود 

طعم گوشت ماای . (Oluwaniyi et al., 2010) شه  است

ط با ترکی  بیوشییییییایی به خصیییوا محنوا  در ارتبا

 ;Tilami and Sampels, 2017پروتئین مییاای اسیییت )

Doğan and Ertan, 2017) . غذااا  دریایی مهبع مهیی

مرژنین، سیییتیینین، ایتیینیهین، ایسولوسییین، لوسییین، ا  

الیسین، منیونین، فهیل مالنین، تیرو ین، تریپنوفان و والین 

(. به ایین دلیل امرو   Bilgin et al., 2019اتییینهیه ) 

رژیم غیذایی حیاو  غیذااا  دریایی به دلیل اترات مفیه    

منهیا مورد توجیه بود  و موج  افسایش مصیییرف غذااا    

 دریییایییی بییه میییییسان قییابییل تییوجییه شییییه  اسییییت   

(Flowra and Tumpa, 2012). 

اییا سیییهاا  ممیهییه باعیید بهبییود و رشییه بافییت    ا

  اییاتشییونه. اییهییین متییئو  سییهنس بیشیینر بافییمییی

  اییاو سییایر موللییو   اییا، منییسیماییابییهن، اورمییون 

. عییالو  (Oluwaniyi et al., 2010) منابولیییک اتیینهه

سییلولی دارنییه و بییه  ارتباطیات بیر اییین، نقییش مهیییی در  

عهییوان تهظیییم کههییه  بیییان ژن و رونییه فتفوریالسیییون 

  ایییاپیییروتئین، منابولیتیییم میییواد مغیییذ  در سیییلو 

بییه صییورت  اتییی و    اییهییی، اییماییاو پاسیی  جییانور 

 کههیییه میییی ایییم بیییه عهیییوان واسیییطه سیییلولی عییییل

(Mohanty et al., 2014). 

اییهین ترکی  بیوشیییایی گوشت ماای تحت تاتیر 

منغیراایی چون فصیییل، دما  م ، بلون جهتیییی،  مان 

 تیشیییرییس  و چیرخییه میواد مغییذ  محی  اسییییت        

(Doğan and Ertan, 2017 .)  ،در بتیییییار  ا  مطالعات

وشییت شیییییایی گبیوغییرات فصییلی و ترکی  رابطه بین ت

 ,Kandemir and Polat)ماای نشییان داد  شییه  اسییت  

2007 Ozogul et al., 2011;)  بییه طور کلی، ترکییی .

 یک گونه ماای با گونهفیله سییطا اسیییه ممیهه  و تقریبی

 وحشی یا پرورشیدیگر منفاوت است و بتنگی به جهس، 

  دارد یجیر  غییذایو  بیودن مییاای، مرحلییه رشییییه   

(Tie et al., 2019; Wang et al., 2018; Ning et al., 

2018; Pyz-Łukasik and Paszkiewicz 2018;.) 

( به مقایتیییه ۰6۹۰و ایلیاران )  Zakeriدر ایران نیس

ترکی  اسیهاا  ممیهه در بافت مااییه ماایان وحشی و 

 پییرورشیییییی نییر و مییاد  شیییییانییک  رد بییالییه      

(Acanthopagrus latusپییرداخیینییهییه ) .Hadizadeh  و

 ( تیرکیییی  اسییییییهاییا  ممیهییه و    ۰6۹4ایییلییاران )  

چییر  را در عضیییلییه مییااییی سییییارم داییان بییسر    

(Scomberoides commersonnianus  سیییواحییل خلی )

( به ۰6۹3) و ایلاران Taheriفیارش بررسیییی نیودنیه.   

 بیررسیییی میحینوا  اسییییییه ممیهییه و تدسیییه تقریبی     

 و دم  رد (Sphyraena jello) مییااییی کییوتییر سییییاد  

(Sphyraena flavicauda )  در دو فصیییل بهییار و پییاییس

تیییامی این محققین تغییرات فصیییلی را در  پرداخنهییه.

 ماایان مورد مطالعه تاییه نیودنه.

 ،گیش ماایان با پراکههگی گتینرد  در سرتاسر جهان 

 گونه گیش .ا  جیله ماایان با ار ش اقنصییاد  اتیینهه 

خییانواد  ( منعلق بییه Gnathanodon speciosus) طالیی

گوشیینشوار اسییت و ا  سییشت  گیش ماایان، سییطا    و

 کههمی پوسییینیان، میااییان کوچیک و نرم تهیان تغیذیه      

(Carpenter et al., 1997). ااا  جیله گونه این ماای  

تغذیه  و اندام مطالعات است کشور جهو  مبی مهم حوضه

 ،رسیییه. لذامی ا  رو  این گونیه ماای ضیییرور  به نظر 

 تعیینهت بررسیی پروفیل اسیه ممیهه و  مطالعه حاضیر ج 

ل فصییتقریبی ترکیبات عضییله ماای گیش طالیی در دو 

 .تابتنان و  متنان اندام گرفت

 



 ۰45۰تابتنان  ،۲، شیار  50ران، دور  یا یعیالت، مدله مهابع طبیش ۲۲3

 

 ها. مواد و روش5

 تهیه و آماده سازی نمونه. 2.1

 ۰0نر و  عهد ۰۰با نتیییبت بالغ قطعه ماای  63تعهاد 

در دو فصل کیلوگرم  5/۲±3/0ماد ، با منوسی  و ن  عهد 

ا  دریا  عیان صیه و  )بهین( و  متنان)مرداد( نان تابتی 

فلس ن ماایا  داد  شه. ننقا  امایشگام ی  به د  ا  سنفاابا 

سپس  .شیهنه فیله شیلیی، شیتیت و شیو و     تشلیه ، کهی

در رو   5تا مورد نظر   اام مایشتیا  میان اندام   فیلهاا 

 دار  شهنه. گراد نگه درجه ساننی -۲5ر فریس

 برای تعیین ترکیب هاازی فیلهآماده س .5.5

 نیپشیییعضیییله فیله تقریبی،  تعیین ترکی به مهظور 

ا  )پس یان مااحاصیییل ا  چپ،  یر ابنها  باله پشییینی 

شییهنه.  چرخط و با ام مشلوق( تا  امادر دیی د داندیاا

 با سه تلرار اندام شه.نظر رد مو  اام مایشسپس 

 رطوبت گیریاندازه. 5.5.1

و ( AOAC, 2005)نیونه براساش روش  میسان رطوبت

به ترتی   یر صیورت گرفت. در یک پنر  دیش خشک با  

به ایرا   گرم ا  نیونه گوشییت و ن و 0و ن معین، میسان 

سیییاعییت در مون  ۲بییه مییهت  چهیه قطر  اللییل اتیلیییک 

درجه سیاننی گراد قرار داد  شیه. بعه ا  سپر  شهن   ۰50

هدا تو ین و این میهت  میان پنر  دیش حاو  نیونه مد  

میسان رطوبیت براسیییاش اخنالف و ن نیونه قبل و بعه ا   

محاسییبه و به صییورت درصه ۰کور  گذار  بر طبق رابطه 

 گسارش گردیه.

 :۰ فرمو 

۰55× 
 )نیونه خشک شه  +و ن پلت( –و ن بوته خالی 

 درصه رطوبت= 
  و ن نیونه

 

 خاکستر گیریاندازه. 5.5.5

( AOAC, 2005)نه براساش روش میسان خاکتینر نیو 

 ۲ اندام شه. در یک بوته چیهی خشک و و ن شه ، میسان

درجه  ۲55گرم ا  نیونه قرار داد  شه. ابنها نیونه در کور  

دقیقه باقی مانه، سییپس دما به  65 گراد به مهت سییاننی

 گراد افسایش داد  شیه. پس ا  گذشت  درجه سیاننی  005

با  خاکتییینرو مقهار  سیییاعت، بوته چیهی مدهد تو ین 4

محاسییبه و به صییورت درصییه گسارش  ۲ اسیینفاد  ا  رابطه

 شه.

 :۲فرمو  

۰55× 
 خاکتنر  حاو بوته و ن – یو ن بوته خال

 خاکتنردرصه = 
  و ن نیونه

 

 پروتئین خام گیریاندازه.  5.5.3

وژن نینر  حاصل ضرا  و ا  کدلهروش کل با وژننینر

گرم  ۰روش، ین در اشه.  تعیینمیسان پروتئین  ۲0/3در کل 

گرم سییولفات  5/5گرم سییولفات پناسیییم،   5نیونه ایرا  با 

میلی لینر اسییه سولفوریک اضم، تقطیر و سپس   ۲0مس و 

. مقهار (AOAC, 2005) نرمیا  تینر شیییه  ۰/5بیا سیییود  

 محاسبه گردیه: 6پروتئین ا  رابطه 

 :6فرمو  
 ۰55×  ۲0/3×  4/۰(05-ی)سود مصرف

 نیپروتئدرصه = 
 و ن نیونه×۰555

 چربی کل گیریاندازه. 5.5.0

( ۰۹05و ایلاران ) Folchمقهار چربی براسییاش روش 

گرم ا  نیونییه ایوژن  65شه. گیر  ا  نهبیا انیهکی تغییر ا  

، 05شییه  با منانو ، کلروفرم و م  مقطر به ترتی  به میسان

میلی لینر دیگر  ۲0میلی لینر مشلوط شییییه.  ۲5و ۲0

تانیه ایوژن  65میهت   بیه  طر اضیییافیه و کلروفرم و م  مق

  گراد ودرجه سیییاننی۰5میلی لینر ا  نیونه در  05گردییه.  

g ×6655  سیییاننریفیوژ و فا  مایع جها شیییه. به فا  جامه

 ،کلروفرم افسود :منییانو  ۰:۰لینر محلو  میلی ۲5هدا دییم

ساننریفیوژ و مایع جها شه  با قبلی مشلوط گردیه. مشلوط 

 4فا  شییهن، در دما   6کههه  تا  مانحاصییل در قیج جها

گراد قرار گرفت. حال  کلروفرم در فا   یرین درجه سیییاننی

 چربیو و ن نینروژن تبشیر  گا کیه حاو  چربی اسیییت با  

 محاسبه شه.
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 تعیین پروفیل اسیدهای آمینه. 5.3

دسنگا  کروماتوگرافی مایع با  توسی  اسییهاا  ممیهه  

میلی لینر در  ۲/5یان با سیییرعت جر(HPLC) باال  کارمیی

نییانومنر  445و ۲05اییا  طو  موج و تسریق در دقیقییه

ا  مدهس به سنون شیشه HPLC شه. دسنگا  گیر انها  

قطر درونی  ×منر میلی ۲05ارتفا   ×منر میلی 3/4)قطر 

 ,GL. Science, Tokyoمیلرومنر( منعلق به شییرکت ) 0

Japan) ۰55در م بود. مقهار اسیهاا  ممیهه بر حت  گر 

اسیهاا  ممیهه  مشنق سا  بیان شه. برا   گرم گوشیت 

به  OPA (o-phthaldialdehyde)میلرولینر محلو   ۲55

میلرولینر ا  محلو  نهایی  ۲5ترکیبات اضافه و در نهایت 

دش سهتوس  سرنگ مشصوا به دسنگا  تسریق گردیه. 

 تیرییپینیوفییان بییا اییییهرولیییس قلیییایی اندییام شییییه         

(Moore and Stein, 1973) .در سییه تلرار  ااتیام نیونه

 .سهدیه  شه

 پروتئین شاخص شیمیایی. 5.0
بر ( Chemical Score)محاسییبه شییاخی شیییییایی  

صیییورت گرفت.  (Hoyle and Merritt,1994) طبق روش

 د بر طبق گسارشاسیییهممیهه ضییرور  پروتئین اسیینانهار 

FAO/WHO (1991) شاخی و  برا  محاسبه اسنفاد  شه

 طبق معادله  یر محاسبه گردیه:روتئین شیییایی پ

 :4فرمو  
 نیونه یههمم یهدرصه اس

 یییاییشاخی ش= 
 اسنانهارد یههمم یهدرصه اس

 هاداده آماری تجزیه و تحلیل. 5.2
نتشه  Graphpad-primsبا اسنفاد  ا  نرم افسار  ااداد 

برا  مقایتییه  T-Testتدسیه و تحلیل شییه و ا  م مون  5

ت تقریبی ترکیبا تعیین و ار یابیهه و ه ممیسییییی ننیای  ا 

 اسنفاد  شه. اانیونه

 نتایج. 3

 ترکیب تقریبیتعیین . 3.1
ننیای  حیاصیییل ا  منیالیس تقریبی ترکیبات فیله ماای    

. ترکیبات   شه  استنشیان داد  ۰جهو  در  گیش طالیی

در دو فصییل اخنالف خاکتیینر، رطوبت، چربی و پروتئین 

. مقهار رطوبت و خاکتیینر (>50/5P) داشیینهه  دارمعهی

شیه  در فصل تابتنان بیشنر ا  فصل  متنان   گیر انها  

. میسان چربی و پروتئین در فصیل تابتنان  (>50/5P) بود

(. محنوا  چربی با رطوبت >50/5Pکینر ا   متنان بود )

رابطه معلوش نشیییان داد و با افسایش مقهار چربی، مقهار 

رطوبت کااش یافت.

 دو فصل تابستان و زمستان )%( گیش طالیی در فیله ماهی تقریبی ترکیبات تجزیه مقایسه -1دول ج

روتئینپ  فصل خاکتنر رطوبت چربی 

b ۰۰/5±55/۰5 ۰۲/۰۹±5/40b 35/۰۹±5/34a ۰/۰۰±5/۰a تابتنان 

a ۰0/5±۰۰/۰۹ ۰0/5۹±5/03a 36/34±5/۲۲b 5/00±5/50b متنان  

 (.p<50/5) باشهمی دارمعهیبیانگر تفاوت  سنونه شه  است. حروف انگلیتی منفاوت در ار انحراف معیار محاسب±ننای  برحت  میانگین

 

 پروفیل اسیدهای آمینه. 3.5

 ۲ننیای  مربوط به پروفیل اسییییهاا  ممیهه در جهو  

مورد  شه  است. اسیهاا  ممیهه ایتنیهین، لیسین، فهیل 

 مالنین، اسیه مسپارتیک، گلوتامین و گالیتین در دو فصل

دار  نشیییان دادنه تیابتییینیان و  متییینان تفاوت معهی  

(50/5P<)  ،و اسیهاا  ممیهه لوسین، منیونین، سیتنئین

والین، مرژنین، مالنین، تریپنوفییان، ترنونین، ایسولوسیییین، 

 هدار بودنفاقه اخنالف معهی تیرو ین و سیرین در دو فصل 

(50/5P>)    در دو فصیل  متینان و تابتینان، اسیه ممیهه .

 ۰55گرم در 6۹۲/6±505/5و  3۰۰/6±5۲۰/5)ین گلوتام
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. کینرین مقادیر بیشیینرین میسان را داشییتگرم گوشییت( 

اسییه ممیهه در ار دو فصل تابتنان و  متنان نیس مربوط  

 و ۹3/5به اسییه ممیهه سیتنئین بود که به ترتی  برابر با  

 گرم گوشت بود. ۰55گرم در  6/5

 گرم( 111ضله ماهی گیش طالیی در فصول تابستان و زمستان )گرم درپروفیل اسیدهای آمینه در ع -2جدول 

  متنان تابتنان اسیه ممیهه

Try تریپنوفان   5۲/5±466/5  553/5±403/5  

His ایتنیهین   5/066±5/54b 5/333±5/5۲۰a 

Thr ترنونین   5۰/5±۹4/5  5۲۰/5±۹36/5  

Ile ایسولوسین   54/5±0۹/5  56۲/5±۹36/5  

Leu لوسین   5۰/5±0۰/۰  55۲/5±00/۰  

Lys لیسین   ۰/056±5/505b ۲/5۹6±5/۰5۲a 

Met منیونین   56۲/5±066/5  5۰/5±05/5  

Phe فهیل مالنین   5/۲53±5/500b ۰/۲63±5/5۰0a 

Val والین   ۰۲0/5±503/۰  540/5±0/۰  

Cys سیتنئین   5۰/5±۹3/5  5۰/5±6/5  

Tyr تیرو ین   5۰0/5±۰63/۰  56۲/5±۹36/5  

Gly گالیتین   5/0۰±5/5۰a 5/5۰±5/5۲b 

Arg مرژنین   5۲3/5±0۲/۰  500/5±40/۰  

Ser سرین   5۰/5±۹3/5  5۰/5±۹4/5  

Asp مسپارتیک اسیه   ۲/653±5/500a ۲/556±5/500b 

Glu گلوتامیک اسیه   6/۲۹6±5/505a 6/۰۰3±5/5۲۰b 

Ala مالنین   5۰0/5±446/۰  54۹/5±4۲6/۰  

 (.p<50/5باشه )دار مینگلیتی منفاوت در ار ردیج، بیانگر تفاوت معهیانحراف معیار محاسبه شه  است. حروف ا ±ننای  بر حت  میانگین 

 

 نتایج کلی انواع اسیدهای آمینه فیله ماهی گیش طالیی در دو فصل تابستان و زمستان -3جدول

  متنان تابتنان اسیه ممیهه

 0/054±5/6۹۲a ۰5/3۲4±5/6۲4b (Eاسیهاا  ممیهه ضرور  کل )

 5/54۲±5/۰0a 3/3۰۲±5/۰۲0b (NE  کل )اسیهاا  ممیهه غیر ضرور

E/NE ۰/۲۰5±5/۲۰a ۰/353±5/۲6b 

)%(E/5/3±04/0۰ کلb 3۰/36±5/۲5a 

 5/۰60a 0/۰0۹±5/553b±0/0۹۹ اسیهاا  ممیهه اسیه 

 5/5۹0b 4/۲5۹±5/۰50a±6/003 اسیهاا  ممیهه با  

 5/5۲±۰/۰5 5/54۲±۰/5۹6 اسیهاا  ممیهه سولفوردار

اتیکمروماسیهاا  ممیهه   ۰/040±5/5۹6b ۲/300±5/506a 

 5/۲6±۰/۹0۲ 5/5۲±۲/564 نتبت لوسین به ایسولوسین

 (.p<50/5) باشهمی دارمعهیردیج، بیانگر تفاوت  ارحروف انگلیتی منفاوت در انحراف معیار و  ±ننای  بر حت  میانگین 
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 شاخص شیمیایی پروتئین. 3.3
رد  ننای  مربوط به شییاخی شیییییایی مو 4در جهو  

بر اسییاش جهو  فق  ایتیینیهین شییاخی شییه  اسییت. 

شییییایی کینر ا  یک دارد و سایر اسیهاا  ممیهه در ار  

 دو فصل شاخی بیشنر ا  یک نشان دادنه.

 تابستان و زمستان شاخص شیمیایی پروتئین در عضله ماهی گیش طالیی در فصول -4جدول

  متنان تابتنان *اسنانهارد 

 5/50b 5/0±5/5۲0a±5/34 ۰3 ایتنیهین

 5/5۲a ۲/50±5/543a±۲/55 ۹ ترنونین

 5/54a ۰/4۲±5/540a±۰/6۰ ۰6 ایسولوسین

 5/5۰b ۰/۹5±5/556a±۰/۰۹ ۰۹ لوسین

 5/530a ۲/05±5/۰۲6a±۲/۰3 ۰3 لیسین

 5/۰0a ۰/6۰0±5/5۲6b±۲/56 ۰5 منیونین + سیتنئین

 5/55b ۲/۲۰5±5/54۹a±۰/46 ۰۹ فهیل مالنین + تیرو ین

 5/۰0b ۲/۲۰±5/535a±۰/03 ۰6 والین

 5/55a ۰/54±5/5۲0a±۰/33 0 تریپنوفان

 ) ۰۹00) خام پروتئین mg/gبه  WHO/FAOبراساش  میسان اسیهاا  ممیهه ضرور  مورد نیا  انتان بالغ*

 

 و نتیجه گیری . بحث0
ر بترکی  بیوشییییییایی بهن ماایان منفاوت اسیییت و 

ونه به دالیلی گ ماایان یک بین در حنی ایا طبق گسارش

منفاوت،  چون فصل، جهس، سن و شرای   یتت محیطی

 شیییود می یییه در ترکیبییات شییییییییایی بییهن دتفییاوت 

(Hall, 2010).  اطالعییات مربوط بییه ترکییی  تقریبی و

اسیییهاا  ممیهه گوشییت ماای در تعیین مهاسیی  بودن   

سیییت. چهین اماای برا  فرمور  دارا  ااییت بتیییار   

  غیذایی برا  افراد  با  ایا متحقیقیاتی در توصیییییه رژی  

  اسیییتو نیس منشصیییصیییان تغذیه مفیه شیییرای  خاا 

(Gam, 2005.) 

در این مطیالعیه ترکی  تقریبی و پروفیل اسییییهاا    

  ننایممیهه ماای گیش طالیی مورد بررسیییی قرار گرفت. 

ه ماای فیلترکیبات تقریبی  ار یابی و تعیینمقایتیییه ا  

 نر، رطوبت، چربیگیش طالیی نشان داد که مقادیر خاکت

 تفاوتو پروتئین در دو فصییل تابتیینان و  متیینان دارا  

مقهار مواد معهنی در گوشیییت ماای اتییینهیه.   دارمعهی

مطییالعیات فراوانی در طو   اسیییت. درصیییه  ۲-۰حیهود  

  مشنلج میسان خاکتنر ماایان را مورد سهدش ااسیا  

به عهوان مثا  محنوا  خاکتیینر عضییله . اسییتداد  قرار 

Sardina pilchardus  با توجه به فصییل و مهطقه، نوسییان

  در طو  دور  مطییالعییه نشییییان نییهادقییابییل توجهی را 

(Zaghbib et al., 2019). ایچ تییاتیر  ا   اییییییییهین

 Glossogobius giurisتغییرات فصییلی در عضییله ماای  

اما مطالعات  (.Islam and Joadder, 2005) مشیااه  نشه 

رات حنوا  خاکتنر و تاتیدیگر ننای  منفاوتی ا  نوسانات م

خاکتیینر محنوا  ، در مطالعه ا  فصییل را گسارش دادنه.

 Upeneus moluccensis دردرصیییه  ۹6/۰و  0۹/۰بین 

پاییس( ) یافت شه. بیشنرین میسان خاکتنر در ما  سپنامبر

 )بیهییار( تییعیییییین شییییه  و کییینیریین من در مییارش    

(Zaghbib et al., 2019 .)    میییییسان خییاکتییییینییر 

Mullus barbatus   5۹/۰درصیییه در پیاییس،   ۰/۰برابر بیا 

ات که تغییر درصه در بهار بود۲4/۰درصیه در  متینان و   

محققان علت من را  قیابل توجه بود. در این گونیه  فصیییلی 

وابتنه به فصل تشم ریس ، انها  ، وضعیت تغذیه و مهطقه 

 ;Polat et al., 2009; Oksuz et al., 2011) صیه دانتنهه

Tulgar and Berik, 2012).   به طور کلی موجودات مبس
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گیرنه و در بافت اسییللنی و می مواد معهنی را ا  م  و غذا

کههه. فاکنوراا   یاد  بر میسان می سیییایر اعضیییا  خیر 

  بیولوژیلی )گونه، اامواد معیهنی میانهه فصیییل، تفاوت  

طو ، سن، جهس و بلون جهتی(، تغذیه و شرای  محیطی 

، اینعالو  بر  .رگذار است)شیییی م ، دما و شیور ( تیتی  

غلظیت مواد معهنی در ماای تحت تیتیر عوامل دیگر  ا   

 تیر ، مهطقییه صییییییه و حنی  و جیلییه عضیییلییه روشییین

 ;Khitouni et al., 2011) ه قرارگیردتوانمی اامالیهیه  

Noel et al., 2011; Yildiz, 2008 Yildiz, 2008;). 

   پروتئیهی در فیلییه مییاای گیش طالیی بییهامحنو

در  متیینان درصییه  ۰۰/۰۹در تابتیینان و  55/۰5میسان 

 ۰4-۲5  پروتئین گوشت ماای حهود محنوابهست ممه. 

درصییه اسییت و این مقادیر با افسایش سیین، جهس، محی  

  کهییهمی تغییذیییه، تشم ریس  و فصییییل مهییاجرت تغییر

(Doğan and Ertan, 2017).  بر طبق مشییااهات میهانی

فصیل  متینان توسعه    گیش ماای طالیی در ،این تحقیق

. دبوریس  در فصل بهار  نتیبی گهاد  داشت و مماد  تشم 

خوااه  در این ماایریس   در تابتییینان تا   فصیییل تشم

میسان پروتئین اننقا  یافنه به گهاداا در شایه  رسییه. لذا، 

ریس  اهو  جایگسین نشییه  بود و این تغییرات  فصیل تشم 

. این متییئله باشه ه ناشییی ا توانمیدر محنوا  پروتئیهی 

 ، پروتئین عضالنی به تهری  کااشجهتیی  در مرحله بلون

ییابیه،  یرا میلن اسیییت در  مان تشم ریس  بیشییینر   می

در غهد جهتییی تدیع یافنه باشییهه. اما پس ا   ااپروتئین

، میلن با سییا   اسییت تشم ریس ، چون گهاد در مرحله 

کهه، در سییاخت عضله می اسیت غذایی که ماای مصییرف 

 رسه که چرخه پروتئینمی فاد  شود. بهابراین، به نظراسین 

  داشیییینییه بییاشییییه ریییس  ارتییبییاط  یییاد  بییا تییشییم

(Islam and Joadder, 2005).  نو  تغذیه در دو فصیییل و

ی ه در تغییرات پروتئیهتوانییمیتغییرات بیالن انرژ  نیس 

موتر باشیییه که در مطالعه حاضیییر به دلیل دیه تغذیه ا  

 ه مورد بررسی قرار نگرفت.انتانی در اهف مطالع

تا  55بیه طور کلی میسان رطوبیت موجود در ماای بین  

 35-05به  اادرصیه است. این نتبت در بعضی ا  ماای  00

مقهار  .(Doğan and Ertan, 2017) یابهمی درصه کااش

 تعیین شه Mullus surmuletusدرصه در  ۲0/55رطوبت 

(Erkan et al., 2010).    مییحیینییوا  رطییوبییت بییرا  

barbatus Mullus    درصیییییه  5۰/5۹بییه میییییسان

تعیین  (۲554) و ایلییاران  Kalogeropulosتیوسییی  

در میسان رطوبت  تغییر( ۲55۹) و ایلاران  Polatشیییه.

M. barbatus  متیینان (%۰6/54)   پاییساادر فصییل  ، 

کردنه و بیان  گیر انها  را ( %04/56)و بهیار   (۲۰/50%)

تغذیه نشییییت گرفنه داشییینهیه کیه این تغییرات ا  رژیم   

( نیس محنوا  رطوبت ۲5۰۰و ایلاران ) Ozogul  اسییت.

تییا  6۰/50بین  و را فصیییلی Upeneus poriفیلیه میاای   

گسارش کردنه. در مطالعه حاضر تغییرات فصلی  % 50/5۹

 ه دلیل اصلی اخنالفتوانمیریس   قبل و بعه ا  فصل تشم

 رد.ار گیرطوبت باشه و رژیم تغذیه ا  نیس بایه مه نظر قر

شیییود و این دو می سمهعل رطوبتتغییرات چربی در 

 داههمی را تشلیل درصیه فیله  05 به طور معیو  حهود

(Love, 1997; Simat and Bogdanovic, 2012)  ننای .

مطیالعیه حیاضیییر نیس وجود رابطه معلوش بین رطوبت و    

در  ۰۹/35رطوبت برابر با  کیه میسان چربی را نشیییان داد 

رطوبت و در  متییینان بود و مدیو   34/36تابتییینان و 

بیه خود  در دو فصیییل درصیییه فیلیه را   05حیهود   چربی

 بییه چرخییه  توانمیاین تغییرات را  اخینصییییاا داد. 

 ;Liang et al., 2008)نتبت داد  فصلبیولوژیلی ماای و 

Perez-Velazquez et al., 2007). 

در ۰۹/۰۲محنوا  چربی در مطیالعیه حاضیییر برابر با   

مقهار چربی در  در  متنان بود ودرصه 5۹/۰0 تابتینان و 

 متیینان بیشیینر ا  تابتیینان تبت شییه. محنوا  چربی در 

 کهه و حهاکثرمی طو  سیا  بتنه به چرخه جهتی تغییر 

 شیییودمی    متییینان نشیییان داد اامقیادیر من در ما  

(Sinovcic, 2000.)  غذایی بر  رژیماییهین محنوا  چربی

رشیییاتی ا  تغییرات  یییاد در گساچربی گوشیییت تییاتیر دارد. 

 محنوا  چربی قتیت خوراکی ماای منیو  تبت شه  است

(Karacam and Boran, 2003; Kaya and Turan, 2010.) 

درصه منغیر  45/4تا  03/5ا   ماای منیو  محنوا  چربی

 و حیهاقل من در ژانویه )تابتییینان( و حهاکثر من در اکنبر 

تیینقییی بین وابتیینگی م گان) متیینان( بود. نویتییهه 



 ۲6۰ ... فیله ماای گیش طالیی یباتترک یبیتقر یینوتع یههمم یهاس یلپروف یبررس

 

منیو  و نه با ماای محنوا  چربی بیا فعیالیت تشم ریس    

  تابتییینان دور  فعالیت ااما . ههدور  تغیذیه فعا  یافن 

 رودمی شیهیه جهتیی ماای منیو  است، بهابراین اننظار  

 رطوبتکه محنوا  چربی کینر باشیییه. میانگین محنوا  

را  )بهار( بیشییینرین مقهار فیلیه منیو  در فوریه و مارش 

 داشیییت و رابطه معلوسیییی با محنوا  چربی نشیییان داد 

(Simat and Bogdanovic, 2012.) درصه 0/۰هاقل چربی ح

درصییه در ما  مگوسییت  ۲/5)اواسیی  بهار( و حهاکثر  در فوریه

 Sardinops melanostictus )اواسییی  پییاییس( برا  مییاای

 S. pilchardusماای ( .Shirai et al., 2002) شهگسارش 

 درصیییه در فوریه و حهاکثر 00/6قیهار چربی  حیهاقیل م  

. این سطوح کم چربی در را داشتدرصه در موریل 03/۰۰

 Zlatanos and) فصیییل تولیه مثل گونه مشیییااه  شیییه

Laskaridis, 2007) .  اییهین مشییشی شییه  اسییت که

 بلون جهتی،  خیر  چربی بهن را در ماای قس  مال کااش

 تغذیه خود را منوقج ،داه،  یرا این گونه در طو  بلونمی

ا شییود یمی کهه و  خیر  چربی به لیپیه گهاداا اهایتمی

  گیردمی بیرا  تییامییین انییرژ  مییورد اسییینفییاد  قرار   

(Bell et al., 1998.)  ،مطالعات دیگر نیس نشان داد  انه که

( تغذیه را منوقج نیی sea bream) اگرچیه ماای سییییم 

ر به کهیه، امیا کااش سیییطا تغذیه و بلون جهتیییی مهد  

شیییود می کییااش سیییطا چربی در طو   متییینییان 

(Grikorakis et al., 2002) . در مطالعه حاضر نیس ماایان

مورد مطییالعییه در و ن بییا ار  و بییالغ بودنییه و تغییرات 

محنوا  چربی فیلیه مربوط به تغییرات بهنی قبل و بعه ا   

بر طبق گسارش کیییالی و . اسیییتدور  تشیریس  مییاای 

تشیریس  ماای گیش چشیییم  ( فصیییل۰6۹6ایلاران )

. استا  اسفهه تا تیر  Selar crumentophtalmusدرشیت  

فصیییل تشیریس  مییاای گیش طالیی در بهییار  اییهین

. تحقیق حاضر (Farrag et al., 2019گسارش شیه  است ) 

پردا د. در بهین می ریس  بیه قبل و بعه ا  این دور  تشم 

شه  و ما  اهو  توسیعه گهاد  ماای گیش طالیی کامل ن 

و در مرداد ما   نشییه ماای مماد  تشلیه تشیک و اسییپرم 

ریس  را به اتیام رسییانیه  و در حا   ماای تا   دور  تشم

 هتوانمی. این متییئله به خوبی اسییتبا سییا   بهنی خود 

تغییرات تدسییه تقریبی و محنوا  اسیییییهایا  ممیهه را    

 توجیه کهه.

 ر سییهنسبا توجه به نقش قابل توجه اسیییهاا  ممیهه د

به  انتان در رژیم غذایی ااروتئینپروتئین، ار ش غذایی پ

  بتییینگی دارد اییایییل اسییییییهاییا  ممیهییه من پیروفی  

(Peragen et al, 2000  محنوا  اسیییییه ممیهه .) در کل

، انها  ، بلون تییتیر عوامل داخلی مانهه گونه میاای تحیت   

ملان ، نو  غذا، فصیییلجهتیییی و عوامل خارجی ا  جیله 

. بهابراین، (Limin et al., 2006) دما استشور  و صییه،  

و عضالت  ااال م اسیت محنوا  اسییهاا  ممیهه در بافت  

تا نو  بهیهه ماای  شود گیر انها  ار نو  ماای مطالعه و 

 ترکی ننیای  مربوط به  د. گرددر تغیذییه انتیییان تعیین   

این  نشییان داداسیییهاا  ممیهه فیله ماای گیش طالیی 

یهاا  ممیهه ضیییرور  )تریپنوفان، فیله ماای حاو  اسییی

هین، ترنونین، ایسولوسین، لوسین، لیسین، منیونین، یایتن

که بیشیینرین مقهار مربوط به  اسییتفهیل مالنین و والین( 

ه اسیهاا  ممیه. بوداسیه ممیهه لیسین و در فصل  متنان 

هه در بهن انتییان تولیه شییونه، بهابراین توانییضییرور  ن

مقهار منعاد  گوشیییت ماای دریافت  ا  توانمیرا  ایا من

فیله ماای گیش طالیی حاو   (.Jais et al., 1994) کرد

اسیییهاا  ممیهه نییه ضییرور  )سیییتیینئین، تیرو ین،    

  غیر ااگالیتیییین، مرژنین، سیییرین( و نیس اسییییه ممیهه

ضیرور  )مسپارتیک اسیه، گلوتامیک اسیه، مالنین( بود و  

  در دو فصیییل دارمعهیبا یلهیگر تفاوت  ایا برخی ا  من

و گلوتامیک اسیه  0۲/۰(. مرژنین با ۲نشیان دادنه )جهو   

به ترتی  بیشیینرین  گرم در صییه گرم گوشییت  ۲۹6/6با 

مقهار اسییهاا  ممیهه نییه ضییرور  و غیر ضرور  را در  

فصیل تابتنان به خود اخنصاا دادنه. مشابه این تحقیق،  

  ااگونه رو  مطیالعات صیییورت گرفنه در بتیییییار  ا   

 ، Clarias anguillarisمیشینیلیج مییااییییان ا  جیلییه     
Cynoglossus senegalensis ،Pomatomus 

saltatrix،Engraulis encrasicolus  ،Clupea 

harengus،Scomber scombrus  ،Trachurus 

trachurus،Pampus punctatissimus و Merlangus 

merlangus  اسیهاا  ممیهه گلوتامیک که  شهسارش گنیس



 ۰45۰تابتنان  ،۲، شیار  50ران، دور  یا یعیالت، مدله مهابع طبیش ۲6۲

 

سییپارتیک، لیسین، لوسییین و گالیتییین   مسیییه، اسیییه  ا

اظهار داشییینهه که ماایان  کر  محققان. نهبودفراواننرین 

شییه  مهبع خوبی ا  نظر اسیییه گلوتامیک مورد نیا  برا   

تلثیر سیلولی اتینهه. اییهین اسییه مسپارتیک و اسیه    

گلوتامیک در حاللیت منسیم و محافظت ا  خاصییییت یونی 

 ;Kim and Lall, 2000)نه ادارا  ااییتدر فعالیت منسیم 

Zuraini et al., 2006; Adeyeye, 2009; 
Erkan and Ozden, 2010; Oluwaniyi et al., 2010; 

Zhao et al., 2010; Peng et al., 2013; 

Kaya et al.,2014; Suseno, 2015; Bligin et al., 2019). 

در تحقیق حاضیر نتیبت اسیهاا  ممیهه ضرور  کل   

ه اسیییهاا  ممیهه کل در  متیینان و تابتیینان به ترتی  ب

بیش ا   درصییه گسارش شییه. این میسان  0۰/04و  36/3۰

 Clarias anguillaris (0/4۹میسان گسارش شیییه  برا  

( بود درصیییه 05) Oreochromis niloticus( و درصیییه

(Adeyede, 2009  بر اسیییاش مهیابع حهاقل این میسان .)

و  درصه۲3سییا   0تا  ۲کودکان ، برا  % ۰۰برا  بالغین 

(. FAO/WHO/UNU, 1985) است درصه6۹برا  نو ادان 

لذا ماای گیش طالیی در دو فصییل  متیینان و تابتیینان  

  سیییهی ااحهاقل اسییییهممیهه ضیییرور  کل برا  گرو 

 .باشهمیمشنلج را دارا 

مقیادیر ایتییینییهین در فیلیه ماای گیش طالیی در    

 333/5و  066/5یسان تابتیینان و  متیینان به ترتی  به م

به طور مشابه  شیه.  گیر انها   گوشیت  گرم صیه گرم در 

 550/5در  متنان  U. moluccensisایتنیهین در ماای 

 Trachurus trachurusو در ماای  050/5و در تابتیینان 

گرم در صییه گرم گوشییت گسارش  4۲4/5یا ماکر  اسییبی 

 .(Erkan et al., 2010; Doğan and Ertan, 2017) شییه

 ،Sardinela longicepsبییرا  مییاایییییان اییییییییهییییین 

Nemipterus japonicus ،Lethrinus nebulosus و 

C. anguillaris   ۰0/۰و  00/۰، 06/۰، 53/۲بییه ترتییی 

 گییرم در صییییه گییرم پییروتییئییییین گییسارش شییییه    

(Elshehawy et al., 2016 )  و نتیییبیت به ننیده تحقیق

ئین، تایتیینیهین منابولیتییم پرو. حاضییر انهکی کینر اسییت

یی مانهه فلسات اارشیییه، سیییهنس ایوگلوبین و حذف مالیهه 

 ;Nasset and Gatewood, 1954) داهمی سهگین را اندام

Liao et al., 2013  ایتینیهین نقش اساسی در تشلیل .)

میسان و ترمیم بافت و اییهین حفظ فشیییار اسییییس  و 

میاایان بتییییار مهم اسیییت  برخی میلین دارد کیه برا   

(Khan, 2018.)  ،ایتنیهین عیللرداا  مهم ضه النهابی

داه و می مننی اکتیییهانی و ضییه ترشییحی در بهن اندام 

  ااواکهش کیبود من بیا کم خونی، بییار  مسمن کلیه و 

 ;Peterson et al., 1998) ملرژیییک در ارتبییاط اسییییت

Mohanty et al., 2014; Vera-Avile et al., 2018.) 

هه ترنونین در دو فصل در این مطالعه میسان اسییه ممی 

 ۹36/5نشیییان نهاد و حهاکثر من برابر با  دارمعهیتفیاوت  

  قر  برون مییاای. میییسان تیرنیونیین در      بیود  درصییییه

(Acipenser persicus )  درصه 4۲/۲5تا  ۲/۲در محهود 

بر اساش . (Arab et al., 2020)   استتشیشیی داد  شه 

 U. moluccensisننیای  تحقیقی دیگر ترنونین در مییاای  
به ترتی  در  متنان و گوشت دردر صه  04۹/5و  ۲6۹/5

 داشییییت  دارمییعییهیییو اخیینییالف  تییابتیییینییان بییود 

(Doğan and Ertan, 2017)  ترنونین در مییاای مییاکر .

گسارش شه که ا  ننای  تحقیق حاضر درصه  444/5اسبی 

 N. japonicas 4۹/6کینر بود. میسان ترنونین در مییاای 

 ارش شییییه کییه نسدیییک گرم در صییییه گرم پروتئین گس

 ;Erkan et al., 2010بییه ننییای  تحقیق حییاضیییر بود )

Elshehawy et al., 2016.)   این اسیییه ممیهه دومین ماد

دار  بعه ا  اسیییهاا  ممیهه حاو   محهود کههه  در نگه

 ,.Said and Hegste., 1970; Fuller et al) گوگرد اسییت

نهان و اسیینحلام د ااترنونین در حفظ اسیینشوان (.1989

و کااش  ااکهه. باعد تتییریع در ترمیم  خممی شییرکت

شیییود. ترنونین اییهین در حیایت ا  می چربی در کبیه 

عیللرداییا  مشنلج مییانهییه عیللرداییا  قلبی عروقی، 

سیییتیینم عصییبی مرکس  و سیییتیینم اییهی بهن و رشییه 

 .(Simat et al., 2020) تییوش نقش دارد

در دو  وسییینادیر ایسولوسییین و لمقدر مطالعه حاضییر 

مشییابه تحقیق حاضییر    نهاشییت. دارمعهیفصییل تفاوت 

   دیگر رو  مییاایییانی مییانهییه اییالوسیییین در گسارش

U. moluccensis ،C. anguilllaris  وO. niloticus  

 ;Adeyede, 2009میسان بیشینر  ا  ایسولوسیین داشت )  
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Doğan and Ertan, 2017.)  عیللرد اصیییلی در مییاای

یش سییطا انرژ  و کیک به بهن ایسولوسییین در بهن افسا

لوسین یک مهبع و  پس ا  اندام فعالیت بهنی شیهیه است 

انرژ  اسییت. به تهظیم قهه خون و بهبود عضییالت بعه ا   

کهییه. ا  نظر بییالیهی برا  بهبود  بییهن می ور ش کیییک

شیییود و اییهین عیللرد مغس را تحت تیتیر می اسییینفاد 

ه ب نه نتبت لوسینالب .(Simat et al., 2020) داهمی قرار

تر است که  مهم ااایسولوسیین ا  میسان تک اسیهممیهه من 

 ۹/۰در تحقیق حاضیر در ار دو فصیل این نتبت باالتر ا    

ی  این ننا بود و نشیان ا  تعاد  بتیار خو  لوسین داشت. 

 .Oمشییابه ننای  نتییبت لوسییین به ایسولوسییین در ماای 

niloticus ( ۲برابر) بود (Adeyede, 2009). 
میهه ضرور  مدر مطالعه حاضیر بیشینرین میسان اسییه    

به ا ریسین نیس ال مطالعات دیگر یسین بود.الدر ار دو فصیییل 

 ،Acipenser persicus الشه عهوان بیشنرین اسیه ممیهه در
Barbus sharpeyi، Piaractus mesopotamicus 

 ,Ebrahimi) کییردنییه گییسارش  Ictalurus punctatusو

2004; Sharifian, 2014; Lise et al., 2021 .) الیسین در

  نشیییان داد و میسان من در دارمعهیدو فصیییل اخنالف 

 متنان بیشنر بود. بر خالف این تحقیق میسان الیسین در 

 در تییابتییینییان بیشییینر بود   U. moluccensisمییاایی  

(Doğan and Ertan, 2017) میییسان الیسین در مییاای .

کینر گسارش شییه ماکر  اسیبی نتییبت به تحقیق حاضیر   

(Erkan et al., 2010.) ه به تفاوت در توانمی اااین تفاوت

 مان بلون جهتیییی، نو  تغذیه و شیییرای  محیطی مربوط 

که الیسین اسیه ممیهه اصلی محهود  با توجه به این باشیه. 

کههه  در غالت اسییت لذا اسیینفاد  ا  ماایانی نظیر گیش 

 گرددمی طالیی در جیر  غییذایی غهی ا  غالت توصییییییه

(Minocha et al., 2017.) 

کینرین مقهار اسییییه  ۲53/5±500/5فهیل مالنین با 

در  متیینان به  وممیهه ضیرور  را در تابتیینان نشیان داد   

در بود.  گرم گوشییت صییهگرم در  ۲63/۰±5۰0/5میسان 

  دیگر میسان فهیییل مالنین منغیر اسیییت و ا  اییاگسارش

 63/6سبی تا گرم در صیه گرم گوشیت در ماکر  ا   433/5

گسارش شه   N. japonicasگرم در صیه گرم پروتئین در  

(. اخنالفات Adeyede, 2009; Erkan et al., 2010است )

موجود عالو  بر جهس به فصیل و شرای  فیسیولوژ  ماای  

ان انتییفهیل مالنین در تهظیم خلق و خو  بتیینگی دارد. 

نقش دارد و عیللرداا  عصیییبی و شیییهاخنی منعاد  را 

کهه. والین با ترمیم بافت و ایااهگی عضیییالت می یتتقو

محنوا  تریپنوفان در  .(Simat et al., 2020) ایرا  اسیت 

( و 466/5±5۲/5تییابتییینییان و  متییینییان بیرابر بییا )  

این میسان . بودگرم گوشت  صه( گرم در 553/5±403/5)

منهیاسییی  بیا میسان تریپنوفییان گسارش شیییه  در گونییه   

Sardinela longiceps گرم در صیییه گرم  ۰3/۲یسان به م

تریپنوفان (. Elshehawy et al., 2016) باشییهمیپروتئین 

  ااحنی در مقیادیر کم نیس به عهوان پیش ماد  منابولیت 

ه و ا  کهمی حیاتی مانهه سییروتونین و نیلوتین ممیه عیل

 (.Hosseini et al., 2020) نظر غذایی ضرور  است

اسیهاا  به   بر اسیاش نتبت اسیهاا  ممیهه ضرور 

ممیهه غیر ضیرور  مشیشی شه که این نتبت در ار دو   

که نشیییان ا  میسان باال   باشیییهمیفصیییل باالتر ا  یک 

اسییهاا  ممیهه ضرور  در فیله ماای گیش طالیی دارد.  

بیا مقایتیییه محنوا  اسییییهاا  ممیهه فیله ماای گیش  

میسان اسییهاا  ممیهه ضیرور  مورد نیا  انتان   طالیی با 

(، مقهار اسیییه ممیهه ۰۹00) WHO/FAO براسییاش بالغ

ایتیینیهین در ار دو فصییل کینر ا  مقادیر اسیینانهارد بود. 

سیییایر اسییییهاا  ممیهه مقادیر  بیش ا  مقادیر مورد نیا  

نه و فیله ماای گیش طالیی با برا  انتیان بالغ را نشان داد 

کیفیت بتییار خو  ا  نظر تامین اسییهاا  ممیهه ضرور    

 شاخی شیییایی پروتئینبه شیلل مشابه   شیود. می برمورد

باالتر  Thunnus obesus و Thunnus albacares ماایان

 (.Peng et al., 2013گسارش شه ) یکا  

تییایس در مقادیر اسییییه ممیهه میلن اسیییت به دلیل  

اخنالفات فصیلی، بیولوژیلی، شرای  تغذیه ا ، محیطی و  

 اسیه ممیهه باشه   مورد اسینفاد  برا  تعیین اانیس روش

(Salma et al., 2016).   در تحقیق حاضیر شرای  فصلی و

قرار گرفنن دو مرحلیه تحقیق قبیل و بعه ا  فصیییل تشم   

ریس  )بهار( دلیل اصیلی تغییرات ترکی  اسییهاا  ممیهه   

 باشه. هتوانمیدر ماای گیش طالیی 
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 نهایی گیرینتیجه

 چربی و پروتئین بیشیینر  ،گوشییت ماای گیش طالیی

در  متیینان نتییبت به تابتیینان دارد. گوشییت این ماای   

سیرشیار ا  اسیهاا  ممیهه ضرور  است و بدس ایتنیهین   

که کینر ا  میسان اسنانهارد مورد نیا  فرد بالغ است ا  سایر 

  فصلی در اسیهاا  اااسیهاا  ممیهه غهی است و تفاوت

 ممیهه تاتیر مهفی بر نیا  مصرف کههه  نشوااه داشت.

 

 یر و تشکرتقد
 دریایی علوم و دریانورد  دانشیییگا  ا  تیییههگاننوی

 تشیییلر تحقیق املانات موردن فراام جهت بیه  چیابهیار  

 نیایهه.می
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