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 Liza)چرب فیله ماهی مید دهای یاسرکیب بر ت ریزی تخماثر فصل 

klunzingeri) هندیجان در منطقه 
 

1، مهران جواهری بابلی1*مژگان خدادادی ،1آرش مرادی
 

 775/91595پستی:صندوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالمی، اهواز، ایراندانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه شیالت،  -9

 
 9315مرداد  3 تاریخ پذیرش:  9311اسفند  7 :تاریخ دریافت

 
 چکیده 

امتروزه در تتیمیپ پتروت،یپ،     رشد جمعیت جهان موجب نیاز روزافزون به منابع غذایی متنوع و مختلف ازجمله آبزیان شده استت  آبزیتان  

ریزی بتر ترکیتب   در ایپ تحقیق اثر فصل تخم باشند مؤثری می ی اقتصادی کشورها دارای نقشها و توسعهتغذیه و سالمت عمومی انسانبهبود 

عتدد متاهی میتد     15قرار گرفت  جهت انجام ایتپ مطاععته    موردبررسیدر منطقه هندیجان  IT و IA( و شاخص Liza klunzingeriماهی مید )

(Liza klunzingeri) های شهریور، آبان، آذر و ریزی( در فاصله زمانی ماه )رسیدگی جنسی، اوج رسیدگی جنسی و بعد از تخم طی سه مرحله

و آزمتون مقایسته    SPSS16 افتزار  نترم ها به کمک داده وتحلیل تجزیه آوری شدند ای )پرسایپ( دو قایقی جمع با روش تور پیاعه 9319دی سال 

درصد تعییپ گردیتد  نتتاین نشتان داد، میتزان مجمتوع استیدهای  تر          15دار در سطح عدم وجود اختالف معنیدانکپ انجام شد که وجود یا 

مجموع اسیدهای  ر   نتد   ،73/83 ،33/87 ،53/97 (MUFA) غیراشباع، مجموع اسیدهای  ر  تک 59/13 ،77/13 ،39/93( SfAاشباع )

( DHAو استتید دکوزاپنتانوئیتتک ) 39/97 ،88/97 ،83/98( EPAایکوزاپنتانوئیتتک استتید )استتید  ،13/88 ،17/88 ،13/33 (PUFA) غیراشتتباع

در طتی سته مرحلته     ITریزی بتود  شتاخص   به ترتیب در مراحل قبل از رسیدگی جنسی، اوج رسیدگی جنسی و بعد از تخم 33/9، 39/7، 53/7

تتوان نتیجته گرفتت کته بافتت ماهی ته       بنابرایپ می از یک مشاهده شد  تر کمریزی تنها در مرحله بعد از تخم IAاز یک بوده اما شاخص  تر کم

 د باشریزی، دارای ارزش غذایی باالتری می( در مرحله بعد از تخمLiza klunzingeriماهی مید )

 

 ریزی ، فصل تخمLiza klunzingeri ،IA،ITاسیدهای  ر ، کلیدی: کلمات
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 مقدمه

ی  ی بتته مطاععتتهتتتر بتتیشهتتای اخیتتر تمایتتل  در ستتال

ترکیب  ربی در ماهیان و محصوالت آبتزی بته وجتود    

ها منتابع مهمتی از استیدهای  تر       آمده است؛ زیرا آن

شتتوند  درواقتتع گتتروه وستتیعی از  محستتو  متتی 3امگتتا 

غتذایی و  اسیدهای  ر  مفید برای ستالمت کته ارزش   

 Garraffoشود ) ها یافت می اثرات درمانی دارند در آن

et al., 2011  اعبته اسیدهای  ر  با توجه به موقعیتت  )

جغرافیتتائی مطاععتتات صتتورت گرفتتته، شتترای  اقلیمتتی،  

اندازه و سپ، تغذیه و محل زادآوری و فصل بررسی در 

باشد،  راکه تنتوع و میتزان   ماهیان مختلف، متفاوت می

شتده    از اسیدهای  ر  تابعی از عوامل مطتر  هر یک 

 ( Doucett et al., 1999باشد ) می

بته منتابع    روزافزونرشد جمعیت جهان موجب نیاز 

آبزیتتان شتتده استتت   ازجملتتهغتتذایی متنتتوع و مختلتتف 

پروت،یپ، بهبود تغذیه و ستالمت   تیمیپامروزه در  آبزیان

اقتصتادی کشتورها دارای    ی توستعه و  هتا  انستان عمومی 

تتا   8771 هتای  سالدر  که طوری بهباشد  می مؤثری نقش

برابتر   1 تقریبتا   دریتایی از منابع  برداری بهرهمیزان  8771

 ,FAO) میلیتتون تتتپ رستتیده استتت 78شتتده و بتته رقتتم 

دهتتد استتیدهای  تتر    مطاععتتات نشتتان متتی  (  2009

تک زنجیره هتم در ماهیتان آ  شتیریپ و هتم      غیراشباع

 تتتیمیپ، سوبستتترای مناستتبی بتترای  شتتور آ در ماهیتتان 

  (9317فرهودی و همکاران، ) شوندانرژی محسو  می

عمتتدتا  عوریتتک،   SFAاستتیدهای  تتر  اشتتباع    

میرستیک و پاعمتیتک هستتند کته مست،ول افتزایش کتل       

 کته  درحتاعی باشتند  متی  LDLپالسما و غلظت کلسترول 

اصتتلی، استتت،اریک استتید باعتت  افتتزایش    SFAدیگتتر 

 شتتتودنمتتتی LDLکلستتتترول یتتتا غلظتتتت کلستتتترول  

(Williams, 2000  ) در ستتاخت دیتتواره   3امگاهتتای

نگتاه   انعطتاف  قابتل را نترم و   هتا  آنها نقش داشتته  سلول

 هتتا آنرستتانی را بتته دارنتتد  جریتتان ختتون و اکستتی ن متتی

پتتذیری و عملکتترد درستتت  تقویتتت کتترده و انعطتتاف 

 ,Beare Rogers) کنتد ای قرمز را تضتمیپ متی  هگلبول

در بیپ اسیدهای  ر  بلند زنجیتره ستری امگتا    (  2001

، اسید دوکوزاهگزانوئیک و اسید ایکوزاپنتانونیتک از  3

هستند  علت آن استفاده از ایپ استیدهای   تر مهمسایریپ 

، مغز و شبکیه ها ماهی ه ر  ضروری در غشای سلوعی 

استتت  کمبتتود استتیدهای  تتر   زائتتی انتتدامدر مراحتتل 

و کتاهش   ومیتر  متر  ، افزایش خونی کمضروری سبب 

هتای  ، در گونهn-3 PUFA  میزان شود می تغذیهبازدهی 

، ستتپ، ستتیکل انتتدازه بتتهمختلتتف متفتتاوت بتتوده و بستتته 

، شتتوری، دمتتا، فصتتل و موقعیتتت جغرافیتتائی توعیتتدمیلی

 EPAو  DHAعالوه  به  (9317فرهودی، ) متفاوت است

تری گلیسیریدهای پالسما را پائیپ آورده و خطتر   میزان

دهتتتد هتتتای قلتتتب و عتتتروق را کتتتاهش متتتی بیمتتتاری

(Williams, 2000 )   بنابرایپ اطالعات مربوط به مقتدار

توانتد ارزشتمند   ایپ اسیدهای  ر  در مواد غذایی متی 

 باشد 

میزان  ربی بته عتواملی ماننتد میتزان تغذیته، بلتو        

(، نوع غذای مصرفی Grigorakis et al., 2002جنسی )

(Johnston et al.,2006 سپ، جنس و شرای  محیطی ،)

 ( Periago et al.,2005باشد )وابسته می

کته   های عمتومی متعتدد استت    ماهی مید دارای نام 

 آنمیتد  های جنو  غربی )بوشهر، خوزستان( به در استان

( و در جنتتو  9335و  9338)وعتتی نستتب و همکتتاران، 

گوینتتتتد  کشتتتتور )هرمزگتتتتان( بتتتته آن گتتتتاریز متتتتی

(Hakimelahi et al., 2011و نتتتام انگلیستتتی آن ) 

Klunzingeri mullet خانواده .است Mugilidae  نقش

پتتروری بتتازی  مهمتتی در صتتید تجتتاری و صتتنعت آبتتزی
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 35      ر  فیله ماهی میددهای یرکیب اسریزی بر ت اثر فصل تخم

ناخته شت  L. carinataکند  ماهی مید سابقا  بتا عنتوان    می

، (Liza klunzingeri)شود  ماهی میتد بتا نتام علمتی      می

ستاحلی   هتای  یکی از ماهیان باارزشی استت کته در آ   

ستیار  بحرکتان   _و در منطقته هنتدیجان    استان خوزستان

 شود   صید می

در مطاععات مشابه انجام شده مشتخص گردیتد کته    

( در اوج ruber Otolithes ربی ماهی شتوریده )  میزان

جنسی در بتاالتریپ حتد ختود قترار دارد و در     رسیدگی 

رسد )بتاوی،  تریپ حد خود می ریزی به پاییپبعد از تخم

 Trachurnsبتتتتر روی متتتتاهی   ای مطاععتتتته(  9313

mediterraneus   توستتTziask   و همکتتاران در ستتال

یپ میتزان تغییترات در   تتر  بیشنشان داده است که  8777

در فصتتل کتته  طتتوری داده استتت، بتته محتتتوای  ربتتی ر 

 تتریپ حتد ختود رستید      ریزی میزان  ربی به پاییپتخم

در  mackerel Rastrelliger kanagurtaعیپیتتد میتتزان
مراحل قبل از رسیدگی جنسی و اوج رستیدگی جنستی   

با توجه  ( Ganga, 2010داری نشان نداد )اختالف معنی

به مطاععته  در ایپ بررسی  Mugilidehاهمیت خانواده  به

 تر  اشتباع و غیراشتباع و هم نتیپ      ترکیب استیدهای 

 3و امگتتا  3بررستتی و شناستتایی استتیدهای  تتر  امگتتا  

 ریزی پرداخته شد ماهی مید در فصل تخم

 

 ها روشمواد و 

 عدد از گونه متاهی میتد   15جهت انجام ایپ مطاععه 

(Liza klunzingeri )  بتترداری  طتتی ستته مرحلتته نمونتته

)رستتیدگی جنستتی، اوج رستتیدگی جنستتی و بعتتتد از     

های شهریور، آبتان، آذر   ریزی( در فاصله زمانی ماه تخم

 (Pursine) ای بتتتا روش تتتتور پیاعتتته  9319و دی ستتتال 

هتا   آوری و نمونته  )پورسایپ( دو قایقی از هندیجان جمع

هتا   سنجی شتده و طتول  نگتاعی آن    پس از صید، زیست

گیری قرار گرفت  بعدازایپ مرحله ستر و دم   رداندازهمو

ماهیتتان ختتاعی گردیتتد و   امعاواحشتتاماهیتتان زده شتتد و 

صورت مخلوط با پودر یخ به آزمایشگاه دانشگاه آزاد  به

اسالمی واحتد اهتواز انتقتال داده شتدند و جهتت تعیتیپ       

شتدند  پتس از    مرحله رسیدگی جنستی ماهیتان تشتریح   

هتا جتدا و پتس از    شتکمی گنتاد  شکم و تخلیه  بازنمودن

از روش بررستتی و تعیتتیپ مرحلتته رستتیدگی جنستتی کتته 

وزن  از تقستیم (: غتدد جنستی  )شاخص بدنی  GSIتعییپ 

 شتد  درصتد بیتان  صتورت  هبت  گناد به وزن کل محاسبه و

(Funamoto et al., 2004 Fennessy, 2000;)  کته   و

مرحله برای تشخیص مراحل رسیدگی جنسی  5 از کلید

مرحلتته از  ایتتپ از  پتتسو  (Biswas,1997) استتتفاده شتتد

شتتده جهتتت بررستتی و آنتتاعیز ترکیتتب     ماهیتتان صتتید 

صتتورت  استتیدهای  تتر  موجتتود در بافتتت عضتتله بتته  

 95کترده )بتدیپ ترتیتب کته      نمونه فیلته تهیته   3تصادفی 

تتایی   5هتای   صورت دسته ماهی در هر مرحله که به عدد

گوشتت  تر  و    بار تکترار و بتا استتفاده از  تر      3و با 

گراد بتا فالستک    درجه سانتی -37در دمای  شده همگپ

( بته  Al-Arrayed  and Al Mashkati, 2000) نیتروژن

آزمایشگاه آناعیز اسید  ر  جهتاد دانشتگاهی دانشتگاه    

 ارومیه ارسال گردید 

روش تعیتتیپ جنستتی از قبتتل توضتتیح داده شتتده وبتتا 

 :تر بیشرنگ بنفش مشخص شد و برای توضیح 

برای تشخیص مراحل رسیدگی ای مرحله 5 از کلید

ایتتپ  .(Biswas,1993) استتفاده شتتد  جنستی ایتپ گونتته  

 :باشند میمراحل به شر  ذیل 

ظاهری کو تک و باریتک    : ناباعغ گناد ناباعغ : 9مرحله 

 و به رنگ کرم روشپ دارد 
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گناد به طتور ظتاهری   : : باعغ در حال استراحت  8مرحله 

از مرحله  تر بزر به رنگ کرم پر رنگ و قطر تخمدان 

 قبل است 

در ایتتپ مرحلتته گنتتاد بتته طتتور : : بتتاعغ رستتیده 3مرحلتته 

 هتای  ر ظاهری به رنگ کرم متمایل به قرمتز و دارای  

با  شم غیتر   ها تخمکباشد و اف گناد میخونی در اطر

 شوند  مسلح در تخمدان مشاهده می

 کتامال  تناسلی  های اندام:  ریزی تخم: باعغ آماده 1مرحله 

هتا  کنند  بیضهحجیم شده و فضای داخلی شکم را پر می

-ختارج متی   ها آنسفید بوده و با فشار دادن مایع منی از 

 شود 

ریتزی کترده : غتدد جنستی  روکیتده و      : تخم5مرحله 

ختتاعی نستتت   کتامال  جمتع شتتده هستتند  حفتتره شتتکمی   

 شود های مات در تخمدان دیده نمی تخم

ستتنجش استتیدهای  تتر  بتتا استتتفاده از دستتتگاه    

مطابق روش زیتر   Agilnet-6890کروماتوگرافی گازی 

 انجام شد 

و بعتد از   گترم(  9وزن شتده )  دقتت  بههای تر نمونه

دار منتقل گردید در  پیچ آزمایش عوعه نمودن به ژن هم

با استتفاده از مخلتوط    Folch و استخراج  ربی به روش

)کلروفرم+متتتانول( صتتتورت گرفتتتت  جهتتتت تستتتریع  

هتا،  بستتپ در  عوعته   بخشیدن به عمل استتخراج بعتد از  

در داختل اوعتراستوند بته     زده و بته هتم   شدت بهها را آن

 د مخلتوط را ستانتریفیوژ  ع داده شد دقیقه قرار 97مدت 

 آزمایشتی  عوعته داختل   نموده و حالل حاوی  ربی را بته 

دو  شتده و مرحلته فتوق    گیتری  اندازه قبال که وزن آن را 

و سپس توس  گتاز نیتتروژن کلروفترم و     بار تکرار شده

متتتانول را تبخیتتر کتترده و وزن عوعتته حتتاوی  ربتتی را    

ه درصتد  ربتی محاستب    هتا  آناختالف  و از گیری اندازه

 ( Folch et al.,,1957) گردید

 عبتارت استت  با توجه به فرمول زیر که  IAشاخص 

میرستیک  مقدار هار برابر  عالوه به 93از مجموع کربپ 

مقتتدار پاعمتیتتک استتید بتتر روی مقتتدار   عتتالوه بتتهاستتید 

در  غیراشتتباعمجمتتوع استتیدهای  تتر   نتتد زنجیتتره   

و استیدهای  تر   نتد     3اسیدهای  ر  ستری امگتا   

استیدهای  تر     عتالوه  بته  3زنجیره غیراشتباع در امگتا   

 .محاسبه شد غیراشباع ی زنجیرهتک 

𝐼𝐴 =
(4×C14∶0 )+C:16:0++C 18∶0

(∑PUFA− n3+∑PUFA− n6+∑MUFA)
 

(Garaffo et al.,2011( 

از مجمتتوع استتیدهای   عبتتارت استتت  ITشتتاخص 

 ر  میرستیک اسید، پاعمتیک اسید و است،اریک استید  

بتتر مجمتتوع نتتیم برابتتر استتیدهای  تتر  تتتک زنجیتتره   

و سته برابتر    3امگتا  غیراشباع، نیم برابر اسیدهای  تر   

  3به اسیدهای  ر  سری امگا  3اسیدهای  ر  امگا 
𝐼 =

    ∶      ∶      ∶  

    × (    )       × (    )     × (   )   (   ) (   )
  

(Garraffo et al., 2011( 
 

بررسی ایپ دو شاخص برای ایتپ منظتور استت کته     

کننتدگی  نقش و میزان محافظت ها آنبتوان با استفاده از 

 شناسی مشتخص های آسیباسیدهای  ر  را در پدیده

از یک باشد برای  تر کماگر میزان ایپ دو شاخص  دنمو

 ( 9317)حسینی، باشد میسالمت انسان مفید 

 ترکیتب مقایسته   شده انجام های بررسیپس از پایان 

در بافتت عضتله    ITو  IA هتای  شاخصاسیدهای  ر ، 

 طرفتته یتتکمتتاهی میتتد بتتا استتتفاده از آزمتتون واریتتانس  

ANOVA      و آزمون مقایسه دانکتپ و انحتراف معیتار بتا

 SPSSافتتزار درصتتد توستت  نتترم   15ستتطح اطمینتتان  

(VER16)   صتتورت گرفتتت و تمتتامی نمودارهتتا توستت

EXCEL2010  رسم شدند 
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 نتایج

میزان انواع ترکیبات اسید  تر  بافتت فیلته متاهی     

شده استت    نشان داده 9مید در طی سه مرحله در جدول 

داری میزان اسید  ر  در طی سه مرحله اختالف معنتی 

 ( >75/7Pداشت )

 هتای در شکل ITو  IAی دو شاخص محاسبهنتاین 

طتور نتیجته    تتوان ایتپ   متی  شتده استت    نشتان داده  8تا  9

از یتک   تتر  کمدر طی سه مرحله  ITگرفت که شاخص 

ریتزی  تنهتا در مرحلته بعتد از تختم     IAبوده اما شتاخص  

در  3ώبه  3ώنسبت از یک مشاهده شد  هم نیپ  تر کم

مرحلته اوج   ،مرحله رسیدگی جنستی بافت ماهی مید در 

بته ترتیتب    ریتزی  مرحله بعتد از تختم  و  رسیدگی جنسی

در  PUFAبتته دستتت آمتتد  میتتزان   35/3و  57/3، 19/1

مرحلته اوج   ،مرحله رسیدگی جنستی بافت ماهی مید در 

بته ترتیتب    ریتزی  مرحله بعتد از تختم   و رسیدگی جنسی

در  MUFAمیتزان  درصد بود   13/33و  17/88، 13/88

مرحلته اوج   ،حله رسیدگی جنستی مربافت ماهی مید در 

بته ترتیتب    ریتزی  مرحله بعتد از تختم  و  رسیدگی جنسی

درصتتتتد بتتتته دستتتتت آمتتتتد  53/97و  33/87، 73/83

 
)درصد از کل اسید  ر ( در منطقه هندیجان زمان ( Liza klunzingeriی انواع ترکیب اسیدهای  ر  در ماهی مید ) : مقایسه9جدول 

 9319موردبررسی 

اسیدهای  ر فارسی  نام  اسیدهای  ر  
 مرحله

 قبل از رسیدگی جنسی

 مرحله

 اوج رسیدگی جنسی
ریزی مرحله بعد از تخم  

C14:0 51/1 میرستیک اسید ± 33/7 (a) 97/97 ±  87/7 (a) 53/5 ±  39/9  
(b)

 

C15:1n-5 99/7 تترادسنوئیک اسید ± 79/7 (a) 98/7 ±  773/7 (a) 93/7 ±  93/7  
(a) 

C16:0 79/37 پاعمتیک اسید ± 75/9 (a) 39/81 ± 83/7 (a) 88/93 ±
 71/7 (b) 

C16:1n-7 77/93 پاعمیتوع،یک اسید ± 11/7 (a) 79/91 ±  93/7 (a) 39/7 ±  19/9  
(b) 

C18:0 73/3 است،اریک اسید ± 33/7 (a) 39/8 ±  31/7 (a) 31/3 ± 83/9  
(b)

 

C18:1n-9 17/1 اوع،یک اسید ± 17/7 (a) 87/3 ±  18/9  
(a)

 33/1 ± 71/9  
(a)

 

اسیدعینوع،یک   C18:2n-6 0/93±0/11 
(a) 99/7 ±  53/7  

(a)
 15/9 ±  73/7  

(a) 

C18:3n-3 37/7 عینوعنیک اسید ± 33/7 (a) 31/9 ±  33/7  
(a)

 97/9 ±  38/7  
(a) 

C20:0 73/7 آراشیدیک اسید ±  79/7 (a) 38/7 ± 83/7  
(a)

 33/7 ±  37/7  
(a) 

عینوع،یک اسید-آعفا  C18:3n-3 17/7 ± 39/7 (a) 55/7 ± 13/7  
(a)

 71/7 ±  15/7  
(a)

 

C18:4n-3 99/9 است،اریدونیک اسید ± 17/7 (a) 37/7 ± 17/7  
(a)

 78/7 ±  79/7  
(a) 

C22:0 95/7 بهنیک اسید ± 97/7 (a) 93/7 ±  93/7  
(a)

 73/7 ±  78/7  
(a)

 

گاما عینوعنیک اسید-دی هومو  C20:3n-6 98/7 ± 78/7 (a) 85/7 ±  85/7  
(a)

 95/7 ±  773/7  
(a) 

± C20:3n-6 77/7 ایکوزاتری انوئیک اسید  37/7 (a) 778/9 ±  35/7  
(b)

 11/3 ±  77/9  
(a) 

C20:4n-6 31/9 ± 83/7 آراشیدونیک اسید (a) 97/9 ±  778/9  
(a)(b)

 88/7 ±  91/7  
(b) 

± C20:5n-3 37/97 ایکوزاپنتانوئیک اسید 13/7 (a) 88/97 ±  37/7  
(a)

 83/98 ±  91/9  
(b) 

± C22:5n-3 53/7 دکوزاپنتائینوئیک اسید  91/7 (b) 39/7 ±  771/7  
(b)

 33/9 ±  13/7  
(a) 
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اسیدهای  ر فارسی  نام  اسیدهای  ر  
 مرحله

 قبل از رسیدگی جنسی

 مرحله

 اوج رسیدگی جنسی
ریزی مرحله بعد از تخم  

± C22:5n-3 83/7 دکوزاپنتائینوات اسید  81/7 (a) 87/7 ± 37/7  
(a)

 753/7 ±
 773/7 (b) 

± C22:6n-3 15/5 دکوزاهگزانوئیک اسید  11/7 (a) 13/1 ± 39/7  
(a)

 33/95 ± 71/3  
(b)

 

± SFA 59/13 مجموع اسیدهای  ر  اشباع  18/9 (a) 77/13 ±  11/7  
(a)

 93/39 ± 13/7  
(b) 

MUFA 73/83 مجموع اسیدهای  ر  تک غیراشباع ± 33/7 (a) 33/87 ± 51/9  
(a) 53/97 ± 38/7  

(b)
 

± PUFA 13/88 مجموع اسیدهای  ر   ند غیراشباع  87/7 (b) 17/88 ±  73/8  
(b) 13/33 ± 71/5  

(a) 

3امگا مجموع اسیدهای  ر  سری   n 6 17/3 ±  53/7 (a) 37/3 ±  37/3  
(a) 37/3 ± 57/7  

(a) 

3امگا مجموع اسیدهای  ر  سری   n 3 73/91 ±  75/9 (a) 51/93 ±  73/7  
(a) 57/38 ± 11/1  

(b) 

3امگا به  3نسبت امگا   n 3/n 6 19/1 ±  37/7 (a) 57/3 ± 38/1  
(a) 35/3 ± 53/9  

(a) 

DHA/EPA 59/7 دکوزاهگزانوئیک اسید به ایکوزاپنتانوئیک اسید ± 3/7 (a) 13/7 ±  75/7  
(a) 87/9 ± 98/7  

(b) 

مجموع اسیدهای  ر   ند غیراشباع به مجموع 

 اسیدهای  ر  اشباع
USFA/SFA 58/7 ±  713/7 (a) 58/7 ±  758/7  

(a)
 97/9 ± 91/7  

(b)
 

 درصد است  15دار در سطح  حروف انگلیسی متفاوت در هر ردیف نشان دهنده اختالف معنی

 

 
 Lizaدر ماهی مید ) IA مقدار شاخص : مقایسه9شکل 

klunzingeri) ) در منطقه هندیجان  )درصد از کل اسید  ر

 (9319زمان )

 
 Lizaدر ماهی مید ) IT مقدار شاخصی مقایسه: 8شکل 

klunzingeri) ) در منطقه هندیجان  )درصد از کل اسید  ر

 (9319زمان )

 

 بحث  

( در Liza klunzingeri)در ماهی میتد   ن  ربیمیزا

یپ تتتر بتتیشتحقیتتق حاضتتر در قبتتل از رستتیدگی جنستتی 

در  شتتده انجتتامتحقیقتات   بتا نتتتاین و مقتدار را نشتتان داد  

یپ تتر  بتیش ( که Otolithes ruber)مورد ماهی شوریده 

 مقدار عپید را در مرحله اوج رسیدگی جنستی نشتان داد  

بتتر  کتته ایتتپ موضتتوع مطابقتتت نداشتتت  (9313، بتتاوی)

در ماهیتان  اساس  گتونگی وضتعیت رستیدگی جنستی     

در استیدهای  تر     میتزان است   شده توجیه، شده اشاره

ماهیتان در  با توجه بته موقعیتت جغرافیتائی    عضله ماهیان 

، شترای  اقلیمتی، انتدازه و    مناطق مورد بررسی مطاععات

سپ، تغذیه و محل زادآوری و فصل بررستی در ماهیتان   

 (  Doucett et al., 1999باشد )مختلف، متفاوت می

 Trachurus)بتتر روی متتاهی مکتترل    ایمطاععتته

meditteraneu )  ریتزی میتزان   نشان داد، در فصتل تختم

متاهی متذکور در    ه وحد خود رسید تریپ پاییپ ربی به 

کند و از ذخایر  ربتی بترای   ریزی تغذیه نمیفصل تخم

ایتپ   کته  ازآنجتایی نمایتد   تیمیپ انرژی خود استفاده متی 

ریزی اقدام بته  ماهی در طی  ندیپ مرحله در فصل تخم
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 شتتدت بتتهنمایتتد  عتتذا ذختتایر  ربتتی آن ریتتزی متتیتختتم

 ( Tzikas et al., 2007) یابدکاهش می

 Star میتتزان استتیدهای  تتر   (8798همکتتاران ) و

اشباع، اسیدهای  ر  تک غیراشباع و اسیدهای  تر   

طتتتی  Capoeta trutta نتتتد غیراشتتتباع را در گونتتته 

 (بهتتتار، تابستتتتان، پتتتائیز و زمستتتتان) هارفصتتتل ستتتال 

یپ میتزان استید  تر     تر بیشموردبررسی قراردادند که 

یپ میتزان استید   تتر  بتیش اشباع مربوط به فصتل زمستتان،   

 ر  تک غیراشباع و  ند غیراشباع بته ترتیتب مربتوط    

مقتتدار یپ تتتر بتتیش باشتتد بتته فصتتل تابستتتان و پتتائیز متتی 

اسیدهای  ر  اشباع و اسید  تر  تتک غیراشتباع در    

تحقیق حاضر مربوط به رسیدگی جنسی و فصل تابستتان  

و اسید  ر   نتد غیراشتباع مربتوط بته مرحلته بعتد از       

 طبتتق گتتزارش باشتتد   ریتتزی و فصتتل پتتائیز متتی   تختتم

Henderson  عنوان بهاسید پاعمتیک  (9131)و همکاران 

بتترای  ویتت ه بتتهانتترژی متابوعیتتک در طتتی رشتتد متتاهی و 

تشکیل مراحل مختلف ماهی ماده مهم است  در تحقیتق  

یپ استید  تر    تتر  بتیش  عنتوان  بته حاضر اسید پاعمتیک 

 Liza)اشباع در تمام مراحل رسیدگی جنسی ماهی مید 

klunzingeri مشتتاهده شتتد  مقتتدار استتید پاعمتیتتک در )

ماهی شوریده  و Clupea harengus pallasiهای گونه

(Otolithes ruber نیز در تمام مراحل رسیدگی جنسی )

استت  در   شتده  گتزارش یپ اسید  ر  اشباع تر بیشنیز 

، استید اوع،یتک   غیراشتباعی میان استیدهای  تر  تتک    

ریتزی در  یپ مقدار را در سه مرحله از فصل تختم تر بیش

 عنتتوان بتتهتحقیتق حاضتتر نشتتان داد کتته در اکیتر ماهیتتان   

استت،   شده گزارش غیراشباعیپ اسید  ر  تک تر بیش

در مطاععتتته  Clupea harengus pallasiدر متتتاهی 

Huynh ( و هم نتتتتیپ در متتتتاهی 8777و همکتتتتاران )

( 9313) بتاوی  ( در مطاععته Otolithes ruberشتوریده ) 

در زمان رسیدگی جنستی استید اوع،یتک مقتدار بتاالیی      

داشته که در زمتان اوج رستیدگی جنستی جهتت تتیمیپ      

استتت  موردنیتتازانتترژی در متابوعیستتم و توستتعه گنتتاد   

(Henderson et al., 1984 و )حاضر در متورد   بامطاععه

 مطابقت دارد ماهی مید 

 DHA  وEPA  دخاعتت دارنتد    توعیدمیلیدر پروسه

ها در رژیم غذایی موعدیپ موجتب افتزایش   و وجود آن

کته   گونته  همان  شود، عقا  و کیفیت تخم میهم آوری

هتای  تر   نتد    در میان استید  ،در نتاین نشان داده شد

به ترتیتب داری مقتادیر بتاالیی     EPAو  DHA غیراشباع

در تمتام   غیراشتباع های  تر   نتد   اسیدنسبت به دیگر 

با نتاین مطاععته بتر    ؛ کهباشند میریزی مراحل فصل تخم

( 9313، )بتاوی ( Otolithes ruberشوریده ) ماهیروی 

 ،Sardinella longicepsی در گونتته مطابقتتت داشتتت 
EPA   باالتریپ اسید  رPUFA استت کته    شتده  اعالم

 Som andبا مشاهدات تحقیق حاضر مطابقت نداشتت ) 

Radhakrishnan, 2013  ی مطاععتتتتته درGanga  و

 PUFAیپ اسید  تر   تر بیش DHA، (8797)همکاران 

در مرحله اوج رستیدگی   DHAها مقدار بوده و در ماده

از مرحلتته قبتتل از رستتیدگی جنستتی     تتتر کتتمجنستتی 

حاضر مطابقت داشتت  در   بامطاععه است و شده گزارش

در اوج رستیدگی جنستی، بترای     DHAماهیان  گونه ایپ

ی تتر  بتیش در گنادهتای متاده بته مقتدار      هتا  تخمساختپ 

 Henderson et al.,1984; Wiegandشود )فاده میاست

and Idler, 1985 ) 

( 8777و همکتارانش )  Huynhبر استاس مطاععتات   

محتوای  ربی بافتت و ترکیتب استید  تر  بتا  رخته       

زندگی و بلو  متفاوت است  اسیدهای  ر  غیراشتباع  

کنتتد   در طتتول توستتعه غتتدد جنستتی افتتزایش پیتتدا متتی  

وستاز   اسیدهای  ر   ند غیراشباع منبع انرژی سوخت
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هتا همتراه بتا توستعه      MUFAبدن برای توعیدمیل است  

 PUFAحل اوعیه رستیدگی جنستی و   غدد جنسی در مرا

استید   .کننتد  متی ریتزی افتزایش پیتدا     ها در مرحله تختم 

وساز در طول دوره توستعه گنتاد    انرژی سوختاوعییک 

شتود  نستبت    تخلیته متی   ریتزی درنتیجه تختم را ذخیره و 

ریتزی در مقایسته    تختم از قبل در در ماهی اسید اوع،یک 

االی استت  ستطح بت    تتر  بتیش ریتزی کترده    با ماهی تختم 

MUFA  زیتتاد  احتمتتال ریتتزی بتته  موجتتود قبتتل از تختتم

ی تغذیته تابستتان    دهنده تیمیپ انرژی در طول دوره نشان

منبتتع غاعتتب انتترژی استتید پاعمتیتتک باشتتد  هم نتتیپ  متتی

گیری  وی ه در مرحله شکل وساز در ماهی ماده به سوخت

 (8777همکتارانش ) و  Huynh در بررسی باشد  تخم می

در  EPAو  DHA، 3درصد اسید  ر  امگا  35بیش از 

کته بتا تحقیتق حاضتر      شتوند  ریزی دیده متی  مرحله تخم

  داردمطابقت 

Tocher (9137 )و  Hendersonمطتتابق تحقیقتتات  

و در  3/3تا  5/7در ماهیان آ  شیریپ از  n6به  n3نسبت 

 89/8ریتتزی مرحلتته بعتتد از تختتم   ماهیتتان دریتتایی از 

در قبتل از   11/1 ایتپ مطاععته از   در  استت  شتده  گزارش

 35/3در اوج رسیدگی جنسی و  57/3رسیدگی جنسی، 

اختتتالف  بتتاهمریتتزی متغیتتر بتتود و   در بعتتد از تختتم 

نداشتند  افزایش نسبت ایپ استیدهای  تر     داری معنی

در رژیم غذایی سبب کاهش عپید پالسما، بروز سترطان،  

 Bell et) گتردد هتای قلبتی متی   سندرم شوک و بیماری

al., 1991; Gershanovich et al., 1991). 

متاهی  بته اشتباع    غیراشباعنسبت اسیدهای  ر   در

با دو مرحله قبتل  ( 97/9ریزی )در مرحله بعد از تخممید 

( 58/7از رستتیدگی جنستتی و اوج رستتیدگی جنستتی )   

 بررستتی بنتتا بتترکتته  مشتتاهده شتتد داری معنتتیاختتتالف 

Kminkova ایتتپ  کتته درصتتورتی (8779) و همکتتاران

باشد  برای تغذیه انسان مفید استت،   35/7نسبت بیش از 

در متاهی میتد   توان نتیجه گرفت که در تمام مراحتل  می

باشد و در تمام مراحل ماهی مید برای می 35/7باالتر از 

 کته  درصورتی از طرف دیگر باشد تغذیه انسان مفید می

باشتند، بترای ستالمتی    از یتک   تتر  کتم  ITو  IAشاخص 

شتاخص  محاستبه    (9317)حستینی،  باشتد مفید میانسان 

IA در مرحلته   پ شاخص فقت  نشان داد ای در ایپ مطاععه

 در تمتام  ITشتاخص   از یتک و  تتر  کمریزی از تخمبعد 

از یتک مشتاهده شتد      تتر  کتم ریتزی  مراحل فصل تختم 

نشان داد که میزان اسید  ر   مطاععهنتاین ایپ هم نیپ 

( >75/7Pداشتت )  یدار معنیدر طی سه مرحله اختالف 

در مراحل قبل از رسیدگی جنستی و اوج   IAو شاخص 

 رسیدگی جنسی بیش از یک مشاهده شد 

در  نتتتاین ایتتپ مطاععتته نشتتان داد کتته میتتزان  ربتتی 

اختتالف   ریتزی متاهی میتد   مراحل مختلتف فصتل تختم   

 داری دارد و در مرحلتته قبتتل از رستتیدگی جنستتیمعنتتی

بعتتد از  نستتبت بتته دو مرحلتته اوج رستتیدگی جنستتی و  

مشتاهده شتد  مقتادیر      ربی میزان یپتر بیشریزی،  خمت

دهتد کته بافتت    نشتان متی   ITو  IAهتای کیفتی   شاخص

( در مرحله بعد از Liza klunzingeriماهی ه ماهی مید )

 باشد ریزی، دارای ارزش غذایی باالتری میتخم

بایتد گفتت در نگتاه     بنابرایپ با توجه به ایپ بررستی 

پروری و شناخت آبزیان  کالن الزمه توسعه پایدار آبزی

الزم است در گام ها  های وابسته به آن مختلف و فراورده

های مناستب بته بررستی     با انتخا  ن ادها و سویه نخست

ها پرداختت   ها و اسیدهای  ر  آن منظم و مدون  ربی

 ها استفاده بهینه کرد  و در جهت تغذیه انسانی از آن
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 سپاسگزاری

کارشناستی   نامته  پایتان با توجه به اینکه، ایپ مقاعه از 

از مست،وعیپ   وستیله  بتدیپ ارشد استخراج گردیده استت،  

 مست،وعیپ و  گاه آزاد واحد اهواز در گتروه شتیالت  دانش

کشتتاورزی و منتتابع طبیعتتی در ایجتتاد  محتتترم دانشتتکده

تشکر و قتدردانی  نامه پایانایپ  شرای  مناسب در اجرای

 آید به عمل می

 

 منابع
بتر ترکیتب استید    ریتزی  اثر فصل تخم  9313باوی، ز ،   9

( در منطقتته Otolithes ruber تتر  متتاهی شتتوریده )

نامته کارشناستی ارشتد، اهتواز،     پایان آبادان و خرمشهر 

 صفحه  13 اسالمی واحد اهواز  آزاددانشگاه 

ترکیبات مغتذی   ی مقایسه  بررسی و 9317،  حسینی، م  8

 ر  در ماهیان گرمابی پرورشی فیتوفا   اسیدهایو 

(Hypophthalmychthys molitrix  کپتور ،)  ستر گنتده 

(Hypophthalmychthys nobilis آمتتتتتتتتتور ،)

(Ctenopharyngodon idella  و کپتتتتتور معمتتتتتوعی )

(Cyprinus carpio  )اهواز:  کارشناسی ارشد، نامه پایان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقتات خوزستتان   

 صفخه  991

 ،.، ر، منظری   ، .آل .یان کناری، ععابد فرهودی، آ ،  3

  تغییرات پروفیل اسید  ر  الرو 9317 ،.مخدومی، چ

در مرحلته رشتد و    (Cyprinus carpio) معمتوعی کپور 

طبیعی ایتران،   تکامل الروی، نشریه شیالت، مجله منابع

31(8)، 913-981  

، ن ، صفی جواد زاده، ج ، آبادی سیفوعی نسب، ت ،   1

 Lizaبررسی هم آوری متاهی میتد )    9338  ،،  خانی

klunzingeri ستتتتتاحلی هنتتتتتدیجان   هتتتتتای آ ( در

 ،(9)3 (، مجله علوم و فنون دریایی ایتران،  فارس خلین)

75-31  

صفی  ، ، نجواد زاده، ج ، آبادی سیف  ،وعی نسب، ت  5

متتتتتتاهی میتتتتتتد   توعیتتتتتتدمیل  9335، ختتتتتتانی،   

(Lizaklunzingeri در ) فتتارس خلتتینستتاحلی  هتای  آ 

)استتتتان خوزستتتتان(، مجلتتته علتتتوم شتتتیالتی ایتتتران    
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