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Proximate Composition and Amino Acid Profile of Pickhandle 
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Aims Due to the high consumption of Pickhandle Barracuda, it is necessary to prepare its amino 
acid profile. The aim of this study was to investigate the proximate composition and amino acid 
profile of Pickhandle Barracuda and Yellowtail Barracuda fillet in autumn and spring.
Materials & Methods The present experimental study was carried out on Pickhandle 
Barracuda and Yellowtail Barracuda in autumn and spring. The fish were equivalently divided 
in 2 groups of male and female in 3 clusters, each containing 7 fish. The total amino acid 
composition was performed by liquid chromatography. The data were analyzed by GRAPHPAD-
PRISM 5 software, using unpaired T test.
Findings In two species, moisture in autumn was higher than spring, but, compared to autumn, 
the amount of fat, protein, and total ash had a significant difference in spring. In spring, the 
essential/nonessential (E/NE) amino acid ratio and aromatic amino acids did not have any 
significant differences in two species, but other measures had significant differences. In autumn, 
the E/NE ratio and acidic amino acids did not have any significant differences. Chemical indices 
were more than 1 based on the needs of the adult human. In two species, Leucine showed 
depletion in the range of 2 to 5 years in autumn and spring.
Conclusion Both species have a higher moisture in autumn, but the amount of fat, protein, and 
total ash in spring is higher than autumn. The most common amino acids in both seasons are 
Glutamic acid and Aspartic acid. Regarding the essential amino acids, there is no depletion in 
adult human necessity in two species in two seasons. Based on the needs of children aged 2 to 5 
years, Leucine has depletion in both species.
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   ۱۳۹۶، زمستان ۱، شماره ۷دوره                                                                                    مجله علوم و فنون شیالت

 لهیدر ف نهیدآمیاس یو محتوا یبیتقر هیتجز
 یایزرد در کوتر دم یکوتر ساده و ماه یگوشت ماه
  و بهار زییعمان در پا

  

  PhD *یطاهر یعل

چابهار،  ییایو علوم در یانوردیدانشگاه در ،ییای، دانشکده علوم در التیگروه ش
  رانیچابهار، ا

 MSc  آباد اله زاده میاسحاق ابراه
چابهار،  ییایو علوم در یانوردیدانشگاه در ،ییایدانشکده علوم در الت،یگروه ش
   رانیچابهار، ا

  PhD یزاهد یرمهدیم

 ییایو علوم در یانوردیدانشگاه در ،ییایدانشکده علوم در ا،یدر یمیگروه ش
  رانیچابهار، چابهار، ا

  
  چکيده

آن  یها هنیدآمیاس لیاست تا پروف ازیکوتر ن یماه یمصرف باال لیدل به :فاهدا
کوتر  یماه نهیدآمیاس یو محتوا یبیتقر هیهدف پژوهش حاضر تجز. شود هیته

  .و بهار بود زییعمان در پا یایزرد در ساده و دم
 یایزرد در ساده و دم انیکوترماه یحاضر رو یپژوهش تجرب :ها و روش مواد

ده در دو از نر و ما یهمسان بیدر ترک انیماه. و بهار اجرا شد زییعمان در فصل پا
کل با دستگاه  نهیدآمیاس هیتجز. قرار داشتند انیاز ماه ییتا۷دسته  ۳گروه، با 

و  GRAPHPAD‐PRISM 5 افزار ها با نرم داده. صورت گرفت عیما یکروماتوگراف
  .شد لیتحل یرجفتیغ T آزمون

 ،یچرب زانیباالتر از بهار بود، اما م زییدر دو گونه، رطوبت در فصل پا: ها افتهی
در بهار . داشت یدار یاختالف معن زییو خاکستر کل در بهار نسبت به پا نیروتئپ

اختالف  کیو آرومات) E/NE( یرضروریبه غ یضرور یها نهیدآمینسبت اس
در . داشتند یدار یمعن ختالفموارد ا ریدر دو گونه نداشت، اما سا یدار یمعن
در دو گونه  یدار یاختالف معن ،یدیاس یها نهیدآمیو اس E/NEنسبت  زییپا

. بودند کیانسان بالغ، باالتر از  ازیبراساس ن ییایمیش یها شاخص. نداشتند
و بهار کمبود  زییسال در هر دو گونه در پا ۲- ۵ یدر بازه سن نیلوس نهیدآمیاس

   .داشت
 ،یچرب زانیدارند، اما م یرطوبت باالتر زییهر دو گونه در فصل پا :گیری نتیجه
 نهیدآمیاس نیشتریب. است شتریب زییل در بهار نسبت به پاو خاکستر ک نیپروتئ

 ازیدر ن یهيچ کمبود. است دیاس کیو آسپارت دیاس کیدو گونه در دو فصل، گلوتام
. موجود در دو گونه در دو فصل وجود ندارد یاسيدآمينه ضرور یانسان بالغ برا

کمبود  یرادر هر دو گونه دا نیلوس نهیدآمیسال، اس۲-۵براساس نياز کودکان 
  .است

  ییایمیشاخص ش نه،یدآمیزرد، اس کوتر ساده، کوتر دم :ها کلیدواژه
  

  ۳/۳/۱۳۹۶ :تاريخ دريافت
  ۸/۹/۱۳۹۶ :تاريخ پذيرش

  taherienator@gmail.com: نويسنده مسئول*

  

  مقدمه
ماهیچه ماهی از یک ترکیب اسیدآمینه عالی تشکیل شده که منبع 

با این . الهضم است تئین سهلفردی از مواد مغذی و پرو منحصربه
حال ترکیب شیمیایی اجزای مختلف بدن با توجه به نوع گونه و 
عوامل دیگری مانند منطقه صید، فصل، جنسیت و سن ماهی 

اسیدآمینه ماهی، دارای ترکیب متعادلی است و . [1]کند تغییر می
تواند تمامی نیازهای انسان به اسیدهای آمینه ضروری که قابل  می
از سوی دیگر اسیدآمینه موجود . در بدن نیست را تامین نماید سنتز

های فیزیولوژیک و ترمیمی بدن انسان  در ترکیب غذا در فعالیت
های اسیدآسپارتیک،  برای مثال اسیدآمینه. کند نقش مهمی ایفا می

ترمیم زخم بازی  گالیسین و اسیدگلوتامیک نقش مهمی در
عددی در سنجش ترکیب از این رو مطالعات مت .[2]کنند می

اسیدهای آمینه ماهیان و سایر آبزیان انجام شده است تا پروفیل 
اسیدآمینه ماهیان مورد استفاده در تغذیه جوامع مختلف، 

  .[3]بندی شود شناسایی و طبقه

ها مثل  ماندگاری و توانایی تولیدات متنوع با ارزش بازاری از ماهی
تواند از هر گونه  و میسود، ماریناد و کنسر فیله، محصول نمک

ماهی، محصوالت با ارزش افزوده ایجاد کند که به حفظ منابع 
. طبیعی کمک نماید و تولید و صید پایدار را به همراه داشته باشد
ای  میان خصوصیات کیفی یک فرآورده شیالتی، خصوصیات تغذیه

ای، وابسته به ترکیب  خصوصیات تغذیه. کند نقش اصلی را بازی می
بودن زیستی این ترکیبات  یی گوشت و درصد در دسترسشیمیا

  .[6‐4]شیمیایی برای سالمت انسان است
ها  مغذی ای ابتدا با محتوای درشت در گوشت ماهی، پروفیل تغذیه

 ,7]شود ها تعیین می مثل پروتئین، چربی و کربوهیدرات این . [8
بودن غذا، فعالیت شنای شدید در زمان  ترکیبات با در دسترس

اجرت و تغییرات متابولیک در طول فصل زادآوری تغییر مه
  .[9]کند می
طور کلی کیفیت پروتئین، به غلظت و نسبت اسیدهای آمینه  به

ها در یک پروتئین براساس  آمینواسید. دهنده بستگی دارد تشکیل
اهمیت آنها در سنتز پروتئین در مورد تغذیه انسان به سه دسته 

ینه ضروری یعنی هیستیدین، اسیدهای آم. شوند تقسیم می
آالنین، متیونین و والین،  ایزولوسین، لوسین، لیزین، ترئونین، فنیل
های ضروری  ها، اسیدآمینه همچنین در موارد خاص مثل بیماری

یعنی آرژینین، سیستئین و غیرضروری شامل آالنین، 
. اسیدآسپارتیک، اسیدگلوتامیک، گالیسین، پرولین و سرین هستند

های ضروری در یک پروتئین بیشتر باشد،  بت آمینواسیدهر چه نس
  .ارزش بیولوژیک یا کیفیت آن نیز بیشتر خواهد بود

پروتئین در ماهیچه ماهی، ارزش زیستی باالیی دارد، زیرا غنی از 
ترکیب اسیدهای . [8]اسیدهای آمینه ضروری برای انسان است
ص ای است و شاخ آمینه یکی از مباحث بسیار مهم تغذیه

  .[10]شود اسیدآمینه برای تعیین کیفیت پروتئین استفاده می
 (Sphyraenidae)از سوی دیگر کوترماهیان از خانواده اسفیرانیدا 

از ماهیان عمده  (Perciformes)شکالن  ماهی و راسته سوف
دلیل طعم مناسب و  این ماهی به. صیدشده در جنوب ایران هستند

ذایی اکثر مردم جنوب کشور قیمت نسبتًا متعادل جزء ترجیح غ
اطالعات اندکی در مورد تغییرات فصلی اسیدهای آمینه . است

ماهی کوتر موجود است و نیاز است تا پروفیل اسیدهای آمینه 
این اطالعات . دلیل مصرف باالی آن تهیه شود به ماهی کوتر

کنندگان، محققان و صنایع شیالتی تغذیه  تواند برای مصرف می
نابراین پژوهش حاضر با هدف تجزیه تقریبی و ب. مفید باشد

 Sphyraena)محتوای اسیدآمینه ماهی کوتر ساده  jello)  و
 Sphyraena)زرد  دم flavicauda) ار دریای عمان در پاییز و به

  .انجام شد
  

  ها مواد و روش
زرد در دو فصل  پژوهش تجربی حاضر روی کوترماهیان ساده و دم

فصل شروع (و بهار ) فصل بیشترین تقاضای بازار مصرف(پاییز 
های دریای عمان  ها از آب ماهی. انجام شد) ریزی ماهی کوتر تخم

یک به  به صید شدند و پس از انتقال در حضور یخ به نسبت یک
ایشگاه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، تا زمان تجزیه آزم

ماهیان ترکیب همسانی از . نگهداری شدند -C°۲۰در فریز و دمای 
 ۳زرد  در هر گروه از کوترماهی ساده و دم. بودندجنس نر و ماده 

عنوان یک تکرار  از ماهیان قرار داشت که هر دسته بهتایی ۷دسته 
های مورد بررسی، در هر تکرار  کنواختی نمونهبرای ی. محاسبه شد

تمام . گوشت عضله پشتی زیر خط جانبی با یکدیگر مخلوط شد
  زیهـجـصوص تـایی مخـمیـواد شیـی از مـرفـیایی مصـمـیـواد شـم
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  .شداستفاده ) آلمانسیگما؛ (آزمایشگاهی 
محتوای رطوبت و خاکستر با روش استاندارد  :رطوبت و خاکستر

قسمتی از گوشت . سنجش شد [11]دانان کشاورزی یانجمن شیم
ای تمیز و خشک با وزن  دیش شیشه شده در یک پتری هموژن

قرار داده و سپس  C°۱۰۵ساعت در  ۲۴مشخص قرار داده شد و برای 
درصد رطوبت براساس اختالف بین وزن اولیه نمونه و . وزن شد

اصله خاکستر با گذاشتن نمونه خشک ح. وزن نهایی محاسبه شد
در بوته چینی با وزن مشخص و قراردادن در کوره الکتریکی در 

  .ساعت سنجش شد ۵برای  Cº۵۵۰دمای 
تعیین محتوای پروتئین خام با استفاده از کجلدال  :پروتئین خام
لیتر  میلی۱۰شده با  ای از گوشت هموژن نمونه. [11]انجام شد

تاسیم و پ در حضور سولفات C°۴۰۰، در دمای %۹۶اسیدسولفوریک 
سپس تقطیر و تیتراسیون با . مس هضم شد سولفات

 ™Kjeltec اتوماتیک کجلدالاسیدکلریدریک از طریق دستگاه 
  .انجام شد) دانمارک فوس؛( 8400

و همکاران انجام  فولچگیری چربی براساس روش  اندازه :چربی کل
لیتر  میلی۱۵یک گرم نمونه در لوله آزمایش قرار گرفت و . [12]شد
به نمونه ) حجمی - حجمی ۱به  ۲نسبت (متانول /کلروفرم حالل

ساعت در یخچال نگهداری شد  ۲۴دقیقه مخلوط و نمونه ۳اضافه و 
مقطر به نمونه  لیتر آب میلی۵سپس . تا استخراج کامل صورت گیرد

 ۴لیتری منتقل و  میلی۵۰نمونه به دکانتور . اضافه و مخلوط شد
ز کلروفرم زیرین که حاوی فا. صورت ثابت نگهداری شد ساعت به

هر بار،  ۳نمونه . پرانی شد چربی بود، جدا و در جو نیتروژن، حالل
کردن با  هر بار هموژن. دور در دقیقه هموژن شد ۴۰۰۰دقیقه در ۱۰بار 
. همراه بود C°۴کردن نمونه برای یک ساعت در دمای  خنک
 برای هر یک گرم نمونه بافت% ۰۳۴/۰لیتر کلریدمنیزیم  میلی۴

انکوبه  C°۴متانولی برای یک شب در /عصاره کلروفرم. اضافه شد
فاز . و آبی کامًال جدا شوند) حاوی چربی کل(شد تا فازهای آلی 

پرانی شد  ای قرار گرفت و حالل زیرین دکانتور در یک ظرف شیشه
 .تا فاز چربی کل به دست آید

ز تجزیه ترکیب اسیدآمینه کل با استفاده ا: اسیدآمینهتجزیه 
 Plus مدل (HPLC)دستگاه کروماتوگرافی مایع با نفوذ باال 

System 1000 )۵۳۰و شناساگر فلوئورسنت ) کنوئر؛ آلمانRF‐ 
گرم نمونه ابتدا توسط ۲/۰. انجام گرفت) ژاپن؛ شیمازو(

در جو نیتروژن  C°۱۱۰ساعت در  ۲۰نرمال، برای  ۶اسیدکلریدریک 
و  (OPA)ید ئآلد دی یلهیدرولیز شد و پس از اشتقاق با اورتوفت

توسط ستون فاز  (NBD‐F)اکسادیازول  فلوئورونیتروبنزودی
) کنوئر، آلمان(متر  میلی۱۵۰×۹/۳صورت  به C18معکوس 

و  ۲۵۰های  شناساگر فلئورسنت در طول موج. کروماتوگراف شدند
. انجام شد C۴۰°نانومتر تنظیم و آزمایش در دمای ثابت ۳۹۵

یب اسیدهای آمینه استاندارد ساخت دستگاه با استفاده از ترک
محتوای تریپتوفان بعد از هیدرولیز . شرکت سیگما کالیبره شد

 C°۱۱۰نرمال، در دمای  ۲/۴ها در محلول هیدروکسیدسدیم  نمونه
وسیله تیمار  شناسایی سیستین به. ساعت سنجیده شد ۲۲مدت  به

 با محلول اسیدپرفورمیک قبل از هیدرولیز توسط اسیدکلریدریک
  .آزمایش با سه تکرار انجام شد. [13]انجام شد

و  هویلهمحاسبه شاخص شیمیایی طبق روش : شاخص شیمیایی
مربوط در ی نسبت پروفیل اسیدآمینه ضرور. محاسبه شد [14]مریت

طور خالصه طبق معادله  توصیف شده است و بهپروتئین استاندارد 
  :شود زیر محاسبه می

 

 GRAPHPAD‐PRISMافزار  مها با نر وتحلیل داده تجزیه ، از 5
غیرجفتی برای مقایسه نتایج اسیدآمینه و تجزیه  Tطریق آزمون 

در فصل پاییز و بهار صورت ) زرد کوتر ساده و دم(تقریبی هر گونه 
  .گرفت

  
  ها یافته

زرد دارای میانگین طول  کوترماهیان ساده و دم
رطوبت . کیلوگرم بودند۲/۱±۳/۰متر و وزن متوسط  سانتی۸/۴±۰/۵۵

زرد در فصل پاییز باالتر از رطوبت در فصل  ماهی کوتر ساده و کوتر دم
، )>۰۵/۰p(داری در دو فصل وجود داشت  بهار بود و اختالف معنی

اما مجموع ماده خشک اعم از چربی، پروتئین و خاکستر کل در 
  ).۱جدول (فصل بهار نسبت به فصل پاییز بیشتر بود 

  
زرد در دو فصل  قریبی گوشت ماهی کوتر ساده و کوتر دمتمقایسه تجزیه  )۱ جدول

  پاییز و بهار

  خاکستر  پروتئین  چربی  رطوبت  نوع ماهی

  کوتر ساده
  A۲۲/۱±۰۷/۷۴  B۶۰/۰±۲۰/۲  B۱۳/۱±۵/۲۱  B۰۲/۰±۴۷/۱  پاییز
  B۳۰/۱±۲۲/۶۷  A۴۰/۰±۱۰/۳  A۵۵/۱±۷۷/۲۶  A۰۶/۰±۰۷/۲  بهار

   زرد کوتر دم
  M۰۲/۱±۱۲/۷۳  N۳۰/۰±۵۱/۲  N۰۳/۱±۴۵/۲۲  N۹۴/۰±۰۶/۱  پاییز
 N۴۰/۱±۱۲/۷۰M۱۰/۰±۳۱/۳M۰۹/۰±۵۷/۲۵M۰۴/۰±۸۷/۱  بهار

A ،B ،M  وN ۰۵/۰(دهد  دار در هر ستون را نشان می اختالف معنی<p.(  

  
در ترکیب اسیدآمینه گوشت ماهی کوتر ساده، تریپتوفان و 

داری در فصل پاییز و بهار نداشتند  سیستین اختالف معنی
)۰۵/۰>p( ،داری  اما بقیه اسیدهای آمینه در دو فصل اختالف معنی

از که آالنین  غیر از متیونین، ترئونین، فنیل به). >۰۵/۰p(داشتند 
اسید از  اسید و گلوتامیک اسیدهای آمینه ضروری و آسپارتیک

، دیگر اسیدهای آمینه در فصل هستند اسیدهای آمینه غیرضروری
تری از ترکیب کل را داشتند  نبهار نسبت به فصل پاییز درصد پایی

)۰۵/۰p< .( نسبت اسیدهای آمینه ضروری به غیرضروری فاقد
دیگر فاکتورهای ). <۰۵/۰p(داری در دو فصل بود  اختالف معنی

محاسباتی اعم از اسیدهای آمینه ضروری کل، اسیدهای آمینه 
غیرضروری کل، اسیدهای آمینه بازی، اسیدهای آمینه اسیدی، 

ه گوگردی، اسیدهای آمینه آروماتیک و نسبت اسیدهای آمین
داری بودند  لوسین به ایزولوسین در دو فصل دارای اختالف معنی

)۰۵/۰p< .( در فصل بهار اسیدهای آمینه ضروری کل و اسیدهای
آمینه بازی کمتر بود، اما سایر فاکتورها در فصل پاییز کاهش 

  ).۲جدول (داشت 
زرد، ترئونین،  ی کوتر دمدر ترکیب اسیدهای آمینه گوشت ماه

تریپتوفان، والین، گالیسین و آالنین در دو فصل پاییز و بهار فاقد 
، اما بقیه اسیدهای آمینه در دو )<۰۵/۰p(دار بودند  اختالف معنی

غیر از متیونین،  به). >۰۵/۰p(داری نشان دادند  فصل اختالف معنی
اسید، بقیه  اسید و گلوتامیک آالنین، تیروزین، آسپارتیک فنیل

اسیدهای آمینه در فصل پاییز نسبت به فصل بهار افزایش نشان 
نسبت اسیدهای آمینه ضروری به غیرضروری، میزان . دادند

اسیدهای آمینه سولفوردار و نسبت لوسین به ایزولوسین فاقد 
، اما دیگر فاکتورهای )<۰۵/۰p(داری در دو فصل بود  اختالف معنی

مینه ضروری کل، اسیدهای آمینه محاسباتی شامل اسیدهای آ
غیرضروری کل، اسیدهای آمینه بازی، اسیدهای آمینه اسیدی، 

داری بودند  اسیدهای آمینه عطرزا در دو فصل دارای اختالف معنی
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)۰۵/۰p< .( در فصل پاییز اسیدهای آمینه ضروری کل و اسیدهای
 آمینه بازی بیشتر بود، اما سایر فاکتورها در فصل بهار افزایش

  ).۲جدول (داشت 
  

زرد در دو فصل  ترکیب اسیدهای آمینه گوشت ماهی کوتر ساده و دم) ۲جدول
  )گرم۱۰۰گرم در پروتئین ( پاییز و بهار

  کوتر ساده اسیدآمینه
 )پاییز(

  کوتر ساده
  )بهار(

  زرد کوتر دم
 )پاییز(

  زرد کوتر دم
  )بهار(

  ضروری
A۰۳/۰±۳۰/۳  B۰۲/۰±۸۰/۲M۱۰/۰±۱۰/۳  N۰۶/۰±۶۰/۲هیستیدین
A۰۵/۰±۶۰/۴  B۰۱/۰±۳۵/۴M۱۱/۰±۷۰/۴  N۰۴/۰±۲۰/۴ایزولوسین
A۰۷/۰±۲۵/۵  B۱۱/۰±۴۶/۵M۰۶/۰±۰۵/۵  N۱۰/۰±۵۹/۴لوسین
A۰۲/۰±۴۰/۸  B۰۱/۰±۱۰/۶M۳۱/۰±۵۰/۸  N۲۱/۰±۳۰/۶لیزین

B۰۱/۰±۰۱/۳  A۰۴/۰±۱۴/۳N۱۱/۰±۶۳/۲  M۰۹/۰±۱۴/۳متیونین
B۰۴/۰±۲۲/۳  A۰۳/۰±۵۴/۳N۱۶/۰±۳۳/۳  M۱۲/۰±۶۵/۳آالنین فنیل

B۱۰/۰±۲/۴  A۲۰/۰±۷۰/۴M۱۰/۰±۰۰/۴  M۱۰/۰±۲۰/۴ترئونین
A۰۱/۰±۰۴/۱  A۰۲/۰±۰۴/۱M۰۱/۰±۱۷/۱  M۰۴/۰±۱۶/۱تریپتوفان
A۰۶/۰±۴۳/۵  B۰۵/۰±۱۰/۵M۰۲/۰±۵۰/۵  M۰۲/۰±۶۰/۵والین
 ضروری یا مشروط نیمه

A۱۲/۰±۶۱/۴ B۱۱/۰±۵۰/۵ M۱۲/۰±۶۲/۶  N۲۱/۰±۱۰/۶  آرژنین
A۰۵/۰±۷۴/۱  A۰۵/۰±۷۶/۱M۰۲/۰±۷۴/۲  N۰۴/۰±۱۶/۲ینسیست
B۰۲/۰±۴۳/۱  A۰۲/۰±۸۸/۲N۱۲/۰±۵۳/۲  M۱۱/۰±۹۸/۲تیروزین
A۱۲/۰±۹۰/۴ A۱۲/۰±۵۰/۴M۰۲/۰±۰۰/۵M۰۲/۰±۱۰/۵گالیسین
A۰۷/۰±۱۲/۵ B۱۴/۰±۳۱/۳M۱۶/۰±۰۲/۳N۱۸/۰±۴۴/۲پرولین
A۱۰/۰±۱۲/۵ B۰۵/۰±۶۳/۳M۰۶/۰±۸۲/۴N۰۲/۰±۱۳/۳سرین

 غیرضروری

A۰۹/۰±۷۳/۵ B۲۲/۰±۵۱/۵ M۰۲/۰±۸۰/۶M۱۲/۰±۵۱/۶ آالنین

B۱۲/۰±۷۲/۸ A۱۵/۰±۲/۹N۱۲/۰±۸۲/۸M۰۵/۰±۲۰/۱۰اسید آسپارتیک
B۰۵/۰±۱۷/۱۱ A۰۵/۰±۰۱/۱۳N۱/۰±۱۱/۱۱M۰۵/۰±۸۱/۱۲اسید گلوتامیک
 ضروری کل

(E)  
A۳۹/۰±۴۵/۳۸B۵۸/۰±۲۰/۳۶M۹۸/۰±۹۸/۳۷N۷۸/۰±۴۴/۳۵

 غیرضروری کل
(NE)  

B۲۶/۰±۶۲/۲۵A۴۲/۰±۷۲/۲۷N۲۴/۰±۷۳/۲۶M۲۲/۰±۵۲/۲۹

نسبت ضروری 
بر غیرضروری 

(E/NE) 

A۰۱/۰±۵۰/۱ A۰۱/۰±۳۰/۱ M۰۱/۰±۴۲/۱ M۰۱/۰±۲۰/۱ 

B۱۷/۰±۸۹/۱۹A۲۰/۰±۲۱/۲۲N۲۲/۰±۹۳/۱۹M۱۰/۰±۰۱/۲۳  اسیدی
A۱۷/۰±۳۱/۱۶ B۱۴/۰±۴۰/۱۴M۵۳/۰±۲۲/۱۸N۴۸/۰±۰۰/۱۵  بازی

B۰۶/۰±۷۵/۴ A۰۹/۰±۹۰/۴M۱۳/۰±۳۷/۵M۱۳/۰±۳۰/۵  سولفوردار
B۱۰/۰±۹۹/۸ A۰۹/۰±۲۶/۱۰M۳۹/۰±۱۳/۱۰M۳۳/۰±۳۹/۱۰  عطرزا

نسبت لوسین 
 به ایزولوسین

B۰۱/۰±۱۴/۱ A۰۲/۰±۲۵/۱ M ۰۱/۰±۰۷/۱ M ۰۱/۰±۰۹/۱ 

A ،B ،M  وN ۰۵/۰(دهد  دار هر ردیف را نشان می اختالف معنی<p(.  

  
پروتئین باالتر از عدد یک  های شیمیایی محاسباتی تمامی شاخص

بود و طبق پروتئین مرجع هیچ اسیدآمینه ضروری برای انسان بالغ 
زرد در بهار و پاییز، کمبودی را نشان نداد  در ماهی کوتر ساده و دم

شاخص شیمیایی اسیدهای آمینه لیزین در دو گونه در ). ۳جدول (
. )>۰۵/۰p(داری داشت  پاییز باالتر از بهار بود و اختالف معنی

آالنین و تیروزین کوتر ساده در  شیمیایی مجموع فنیلشاخص 
و کمتر از شاخص محاسباتی برای کوتر ) >۰۵/۰p(پاییز کمتر از بهار 

شاخص شیمیایی ترئونین نیز در ). >۰۵/۰p(زرد در فصل بهار بود  دم
های  و باالتر از شاخص) p<۰۵/۰(کوتر ساده در بهار باالتر از پاییز 

  ).۳؛ جدول p>۰۵/۰(زرد بود  تی برای گونه کوتر دممحاسبا
 ۵تا  ۲(دبستانی  براساس اسیدآمینه ضروری برای کودکان پیش

، لوسین در دو گونه ماهی در هر دو فصل کمبود نشان داد و )سال
آالنین و تیروزین نیز در دو  اسیدهای آمینه فنیل. کمتر از یک بود

. پاییز کمبود نشان دادندگونه کوتر ماهی مورد مطالعه در فصل 

. براساس پروتیئن مرجع بودند ،سایر اسیدهای آمینه فاقد کمبود
شاخص لیزین در دو گونه در فصل بهار نسبت به فصل پاییز کمتر 

  ).۴؛ جدول >۰۵/۰p(داری نشان داد  بود و اختالف معنی
  

صل زرد در ف شاخص شیمیایی و کارآیی پروتئین ماهی کوتر ساده و دم) ۳جدول 
نیاز انسان بالغ طبق سازمان خواربار و کشاورزی ملل ( پاییز و بهار و پروتئین مرجع
  )متحد و سازمان بهداشت جهانی

پروتئین  اسیدآمینه
 مرجع

  کوتر ساده
 )پاییز(

  کوتر ساده
 )بهار(

  زرد کوتر دم
 )پاییز(

  زرد کوتر دم
 )بهار(

  A۰۶/۲  A۷۵/۱  M۹۳/۱  M۶۲/۱ ۶/۱ هیستیدین
  A۵۴/۳  A۳۴/۳  M۶۱/۳  M۲۳/۳  ۳/۱ ایزولوسین
  A۷۶/۲  A۸۷/۲  M۶۶/۲  M۴۱/۲  ۹/۱ لوسین
  A۲۵/۵  B۸۱/۳  M۳۱/۵  N۹۳/۳  ۶/۱ لیزین

  +متیونین
  A۷۹/۲  A۸۸/۲  M۱۶/۳  M۱۱/۳  ۷/۱ سیستین

  +آالنین فنیل
  B۴۴/۲  A۳۷/۳  MN۰۸/۳  M۴۷/۳  ۹/۱ تیروزین

  B۶۶/۴  A۲۲/۵  N۴۴/۴  N۶۷/۴  ۹/۰ ترئونین

  A۱۷/۴  A۹۲/۳  M۲۳/۴  M۳/۴  ۳/۱ والین

A ،B ،M  وN ۰۵/۰(دهد  اختالف در هر ردیف را نشان می<p(.  

  
 زرد شاخص شیمیایی و کارآیی پروتئین در ماهی کوتر ساده و کوتر دم )۴جدول 

سال  ۵تا  ۲دبستانی  نیاز کودک پیش( در دو فصل پاییز و بهار و پروتئین مرجع
  )داشت جهانیطبق سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و سازمان به

پروتئین  اسیدآمینه
 مرجع

  کوتر ساده
 )پاییز(

  کوتر ساده
 )بهار(

کوتر 
  زرد دم

 )پاییز(

کوتر 
  زرد دم

 )بهار(
  A۷۳/۱  A۴۷/۱  M۶۳/۱  M۳۶/۱ ۹/۱ هیستیدین

  A۶۴/۱  A۵۵/۱  M۶۸/۱  M۵۰/۱  ۸/۲ ایزولوسین

  AB۷۹/۰  A۸۳/۰  MN۷۶/۰  N۶۹/۰  ۶/۶ لوسین

  A۴۵/۱  B۰۵/۱  M۴۶/۱  N۰۸/۱  ۸/۵ لیزین

  A۹۰/۱  A۹۶/۱  M۱۵/۲  M۱۲/۲  ۵/۲ سیستین+متیونین

  B۷۴/۰  A۰۲/۱  M۹۳/۰  M۰۵/۱  ۳/۶ تیروزین+آالنین فنیل

  A۲۳/۱  A۳۸/۱  M۱۷/۱  M۲۳/۱  ۴/۳ ترئونین

  A۵۵/۱  A۴۶/۱  M۵۷/۱  M۶۰/۱  ۵/۳ والین

A ،B ،M  وN ۰۵/۰(دهد  اختالف در هر ردیف را نشان می<p(.  

  

  بحث
بی و محتوای اسیدآمینه ماهی پژوهش حاضر با هدف تجزیه تقری

الزم به . دریای عمان در پاییز و بهار انجام شدزرد  دمو  ساده کوتر
ذکر است که مطالعات بررسی بیوشیمیایی گوشت ماهیان فارغ از 

تواند به توسعه غذاهای کارکردی  مباحث فصل و زادآوری می
(Functional  foods) مطالعه روی خصوصیات . [15]منجر شود

منظور  تواند به متخصصان تغذیه به یمیایی گوشت ماهیان میبیوش
از سویی تغییرات در کیفیت . بهبود جیره غذایی انسان کمک کند

بیوشیمیایی ماهی با تغییرات محیط زیست و شرایط و تغییرات 
تواند بر کیفیت ماهی در سطوح باالتر هرم غذایی تاثیر  طعمه که می

  .[16]بگذارد، در ارتباط است
ریزی  خلیج فارس، فصل تخم کوتر سادهراساس مطالعه روی گونه ب

این گونه ماهی گوشتخوار، بهار است که بین فروردین تا اواخر 
در تحقیقات محققان دیگر نیز مشخص . [17]کند ریزی می خرداد تخم

لذا . ، بهار تا تابستان استزرد کوتر دمریزی  شده است که فصل تخم
که برای  کوترفیزیولوژیک بدن ماهی رسد تغییرات  به نظر می

شود، منجر به تغییر محتوای  ریزی در بهار ایجاد می تخم
  .بیوشیمیایی بدن این ماهی باشد
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براساس نتایج تجزیه تقریبی در هر دو گونه میزان رطوبت در فصل 
پاییز نسبت به فصل بهار باالتر بود، اما میزان ماده خشک اعم از 

ماهی تجزیه . تر در فصل بهار باالتر بودپروتئین و چربی و خاکس
تا % ۲۷/۱پروتئین و % ۱۸میزان  (Mullus barbatus)کفال قرمز 

این ماهی چربی کل و رطوبت متغیری . خاکستر نشان داد% ۴۲/۱
در بهار میزان چربی بسیار کم بود و در . در فصول مختلف داشت

اند که  دهمحققان گزارش کر. پاییز بیشترین میزان چربی دیده شد
وساز قرار  چربی ماهی در فصل بهار برای توسعه گنادی مورد سوخت

گیرد و در زمان پاییز که زادآوری به پایان رسیده است، مجددًا  می
یافته این محققان با نتایج تحقیق حاضر . [18]یابد تجمع می

اختالف داشت، زیرا در تحقیق حاضر میزان چربی در فصل بهار 
از سوی دیگر در ماهی ماکرل ژاپنی . ییز بودبیشتر از فصل پا

(Trachurus  japonicas)  رطوبت و چربی، تغییرات فصلی
این محققان سه دلیل اصلی را برای تغییرات . [16]زیادی داشتند

اولین دلیل اندازه متغیر بدن در فصول مختلف بود، . اند ذکر کرده
بدن ذخیره چون ماهی با شکارگری بیشتر چربی، طعمه بیشتری در 

تواند از یک نظر منطبق با نتایج تحقیق  گیری می این نتیجه. کند می
حاضر باشد و افزایش طعمه در دسترس در فصل بهار و در نتیجه 
افزایش تغذیه، منجر به افزایش چربی، پروتئین و خاکستر در دو 

دلیل دوم محققان این . گونه ماهی کوتر مورد مطالعه شده باشد
شود، میزان رطوبت بیشتر از  که فیله مطالعه می زمانیکه بود 

های  دلیل سوم نیز مناطق و زمان. مطالعه کل بدن خواهد بود
عنوان شده است که در انتهای بهار و . برداری متفاوت است نمونه

تابستان که غذا فراوان است، ماهی مقادیر زیادی چربی در ماهیچه 
تصور . نماید را مصرف میکند و در طول توسعه گنادی آن  ذخیره می

شود که چربی در ماهیچه ماهی در طول توسعه گنادی در پاییز و  می
ریزی یا  شود، سپس در دوره تخم جا شده و کم می زمستان جابه

ریزی ماهی  دوره تخم. یابد افزایش می) بهار و تابستان(پس از آن 
این شود و افزایش میزان چربی در  نیز در فصل بهار آغاز می کوتر

  .تواند به همین دلیل باشد فصل می
براساس نتایج سایر محققان، میزان پروتئین برای ماهی 

 Pseudotolithus) سودولیتوس الونگیت elongates)  و
 Pseudotolithus) سودولیتوس تیپوس typus)  به ترتیب

گزارش شده است و میزان خاکستر %  ۱۷/۱۶±۳۱/۰و  ۳۶/۰±۴/۱۳
در ماهی حلوا . [15]بود% ۵۳/۷تا % ۱۷/۷نیز در هر دو گونه بین 

(Pampus  punctissimus)  و چربی % ۶/۱۸میزان پروتئین
و  کارونانیدهیدر مطالعه . [19]گزارش شده است% ۹۵/۴

 Takifugu)ادکنکی میزان پروتئین در ماهی ب [20]همکاران
oblongus)  به % ۱/۱±۲/۰و خاکستر به میزان % ۶/۲۰±۶/۰به میزان

 الگوسفالوس سلراتوسای روی ماهی  در مطالعه. دست آمده است
(Lagocephalus sceleratus)  میزان پروتئین در تیر و شهریور

باالترین میزان بود که محققان این افزایش را به میزان غذای در 
ماهی . [21]اند رایط محیط زیست ماهی نسبت دادهدسترس و ش

یک ماهی شکارچی است و شاید افزایش میزان پروتئین در  کوتر
دلیل افزایش طعمه در دسترس و  در فصل بهار نیز به کوترماهی 

تغییرات میزان خاکستر نیز به . بهبود شرایط محیط زیست باشد
عیت اندازه ماهی، محیط زیست یا تغییرات فصلی و موق

رسد تفاوت دمای  به نظر می. [20]جغرافیایی نسبت داده شده است
آب از سطح به عمق در فصول پاییز و بهار و عمق شنای ماهی نیز 
دلیل دیگری برای تغییرات تجزیه تقریبی فیله گوشت ماهی کوتر 

  . زرد و ساده باشد که البته نیاز به بررسی بیشتر دارد دم

اسیدآمینه و در  ۱۶شده،  مینه شناساییاسیدآ ۱۸در کوتر ساده از 
در . اسیدآمینه در دو فصل اختالف داشتند ۱۳زرد نیز  گونه کوتر دم

مطالعه شاخص شیمیایی براساس میزان پیشنهادی استاندارد برای 
بالغان در دو فصل، بین دو گونه کمبودی مشاهده نشد و تمامی 

یی براساس های شیمیا اما شاخص. [22]ها بیش از یک بود شاخص
 ۵تا  ۲(دبستانی  میزان نیاز استاندارد پیشنهادی برای کودکان پیش

زرد برای لوسین کمبود نشان  در هر دو گونه کوتر ساده و دم) سال
آالنین و تیروزین در فصل پاییز کمبودی را در  همچنین فنیل. داد

  .[22]شاخص شیمیایی نشان داد
در کیفیت پروتئین ترکیب اسیدهای آمینه بیشترین اهمیت را 

دارند و شاخص شیمیایی در جهان برای ارزیابی کیفیت پروتئین به 
پذیری و  کیفیت پروتئین غذا بستگی به هضم. [23]رود کار می

خوبی  به. نمودن تمام اسیدهای آمینه ضروری دارد توانایی فراهم
هر . شناخته شده است که ماهی یک منبع پروتئینی عالی است

های درونی   اسیدهای آمینه ماهی تحت تاثیر فاکتورچند که ترکیب 
منبع تغذیه، فصل صید، شوری (و بیرونی ) گونه، اندازه و جنسیت(

ترین  ها مهم است، تغییر فصلی در دمای آب و نوترینت) آب و دما
  .[24] پارامترهای ترکیب و کیفیت ماهیچه ماهی است

ای هر دو براساس شاخص شیمیایی مورد سنجش در این تحقیق بر
های  گونه ماهی در دو فصل ترکیب اسیدهای آمینه ضروری گونه

های بالغ  مورد مطالعه باالتر از یک بود که فاقد کمبود برای انسان
زرد و ساده مورد مطالعه،  دمکوتر است و به عبارت دیگر گونه 

اما برای  ،های بالغ را داشت یی الزم را برای مصرف انسانآکار
تانی در اسیدآمینه لوسین در کل دو فصل و کان پیش دبسد کو

آالنین و تیروزین در پاییز کمبودی را نشان داد و سایر  فنیل
  .اسیدهای آمینه ضروری کمبودی نداشتند

اسید و  بیشترین اسیدآمینه در دو گونه و در هر دو فصل، گلوتامیک
اند که اسیدهای  در پژوهشی گزارش کرده. ددناسید بو آسپارتیک

اسید و  اسید، گلوتامیک اصلی ماهیچه ماهی، آسپارتیکآمینه 
 Clarias) کالریاس آنگوالریسدر سه گونه ماهی . [25]الیزین است

anguillaris) ،اورکرومیس نیلوتیکوس (Oreochromis 
niloticus)  سینوگلوسوس سنگالنسیسو (Cynoglossus 

senegalensis)یزان اسید بیشترین م اسید و گلوتامیک ، آسپارتیک
آالنین و تیروزین بیشترین میزان اسیدهای آمینه  را داشتند و فنیل
در ماهی حلوا میزان گلوتامین، الیزین، . [26]ضروری را داشتند
گلوتامین نقش مهمی در . اسید بیشترین بود لوسین و آسپارتیک

این اسیدآمینه حامل آمونیا . های بدن دارد عملکرد سیستمی اندام
عنوان دهنده نیتروژن در سنتز پورین  هم است و بههای م در بیماری

همچنین برای ازدیاد سلولی بسیار . و پیریمیدین فعالیت دارد
ذکر این نکته ضروری است که در روند آبکافت . [19]بااهمیت است

منظور اشتقاق گلوتامین و  سازی پروتئین به اسیدی برای آماده
شود و به  تولید می اسید اسید و گلوتامیک آسپارژین، آسپارتیک

  .گیرند شکل اسیدی مورد سنجش قرار می
زرد میزان لیزین در فصل پاییز اختالف  در ماهی کوتر ساده و دم

داری را با فصل بهار نشان داد، اما میزان لیزین در هر دو گونه  معنی
بیش از میزان پیشنهادشده توسط سازمان خواربار و کشاورزی ملل 

برای  [22]جهانی و سازمان ملل متحدمتحد، سازمان بهداشت 
غذاهای کمکی مرحله محتوای لیزین مورد نیاز  .کودکان بود
 که ايناست % ۶/۶بر پایه غالت ) سالگی۲ماهگی تا ۶(شیرخوارگی 
برای کودکان در غالت کشورهای در حال توسعه  ،اسیدآمینه

  . [27]استمحدودکننده 
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   ۱۳۹۶، زمستان ۱، شماره ۷دوره                                                                                    مجله علوم و فنون شیالت

 (Puntius sophore) پنتیوس سوفوردر گزارشی که در مورد ماهی 
ترین اسیدآمینه گزارش شده  وجود داشته است، هیستیدین فراوان

عنوان یک  هیستیدین در سنتز هیستامین دخالت دارد و به. است
از بین . متالوپروتئین، حامل فلزاتی نظیر مس و آهن است

اسید،  اسیدهای آمینه غیرضروری نیز گالیسین، گلوتامیک
گالیسین که ترکیب اصلی . [28]الب بودنداسید و سرین غ آسپارتیک

کالژن پوست انسانی است، همراه با دیگر اسیدهای آمینه مانند 
آالنین  آالنین، پرولین، آرژنین، سرین، ایزولوسین و فنیل

دهد که باعث رشد مجدد و بهبود زخم  پپتیدی تشکیل می پلی
د براساس تحقیقات پیشین نیز آرژنین باعث بهبو. شود پوستی می

پس زمانی که رژیم غذایی از این . [29]شود زخم دیابتیک می
اسیدهای آمینه ضروری، غنی و در حالت تعادل باشد، بهبود 

بودن  دلیل غنی از این رو به. شود تر انجام می های پوستی سریع زخم
زرد از این اسیدهای آمینه، مصرف آن  گوشت ماهی کوتر ساده و دم

  .مفید خواهد بودهای پوستی  برای بهبود زخم
. های جانوری میزان سیستین اندک است در بیشتر پروتئین

. [30]ویژه روی دارد سیستین اثر مثبتی بر جذب مواد معدنی به
% ۲/۴میزان اسیدهای آمینه گوگردی پیشنهادشده برای نوزادان 

د، اما دننشان دارا است که بر این اساس هر دو گونه ماهی کمبود 
همچنین محتوای اسیدهای . بالغان قابل قبول بودبرای نوجوانان و 

آمینه آروماتیک در هر دو گونه در محدوده میزان پیشنهادشده برای 
  .[10]است% ۸/۱۱تا % ۸/۶نوزادان، 

اسیدهای آمینه عطرزا برای نوزادان و نوجوانان و بالغان کمبودی 
اند که تعادل نسبت  بسیاری از مطالعات نشان داده. نشان نداد

تر از افزایش میزان لوسین در جیره غذایی  سین به ایزولوسین مهملو
های  براساس مطالعه حاضر میزان این نسبت در گونه. [31]است

مورد مطالعه از تعادل خوبی در هر دو فصل برخوردار بود و میزان 
ایزولوسین در ترکیب اسیدهای آمینه هر دو گونه مذکور کمتر از 

زرد  اد که فیله ماهی کوتر ساده و دمنتایج نشان د. لوسین بود
خوبی متعادل است و براساس نسبت اسیدهای آمینه ضروری به  به

. غیرضروری منبع پروتئینی با کیفیت باال در دو فصل است
های سن  ای دیگر نیز میزان نیاز اسیدهای آمینه را برای بچه مطالعه

توان  می و [32]اند سال و بالغان پیشنهاد داده ۱۰- ۱۲سال،  ۵-۲
زرد نیازهای  نتیجه گیری نمود که فیله ماهی کوتر ساده و دم

در . دهد ساله و بالغان را پوشش می۱۲تا  ۱۰پروتئینی نوجوانان 
واقع مطالعه ترکیب شیمیایی فیله کوتر ماهی ساده و ماهی کوتر 

زرد نشان داد که این دو گونه از نظر ارزش اسیدهای آمینه  دم
دن انسان برای بالغان قابل توصیه هستند و ضروری مورد نیاز ب

دبستانی  عنوان ماده کمک غذایی برای کودکان پیش توانند به می
  . توصیه شوند

گزارشات مختلف میزان اسیدهای آمینه ضروری کل برای ماهیان 
بر این اساس میزان . [33] اند پیشنهاد داده% ۳۵-۴۵دریایی را 

زرد در  اهی کوتر ساده و دماسیدهای آمینه ضروری کل در گوشت م
محدوده قابل قبولی است و بیش از نسبت اسیدهای آمینه ضروری 

به (به اسیدآمینه کل پیشنهادشده برای رشد کودکان و بالغان 
  .است%) ۱۱و  ۲۶ترتیب 

ها پروتئین ماهیچه در زمستان شدیدًا هیدرولیز  براساس گزارش
به . [34]یابد کاهش میشود و در دوره گرسنگی، پروتئین ماهیچه  می

، دلیل کمبود چربی و کربوهیدرات رسد در این دوره به نظر می
در ماهیچه شکمی برای تامین ذخیره اسیدهای آمینه آزاد  پروتئین

(FAA  pool) این اسیدهای آمینه آزاد، . [35]شود هیدرولیز می
تغییرات در اسیدآمینه . [36]ای برای تولید انرژی خواهند بود ذخیره

ریزی و فیزیولوژی تغذیه ماهی مرتبط  اهیچه ماهی با دوره تخمم
ریزی توسط ماهی مصرف  است و قسمتی از پروتئین برای تخم

ای  در مطالعه. [25]رود شود و محتوای پروتئین در تخم باال می می
اند که مقدار و نوع اسیدهای آمینه در ماهیچه ماهی  گزارش نموده

ای دیگر نسبت  درمطالعه. [24]بط استبا زمان صید و مکان صید مرت
، در زمستان ۷۶/۰اسیدهای آمینه ضروری به غیرضروری در پاییز 

این نسبت برای ماهی کاد . [37]بود ۷۷/۰و در بهار و تابستان  ۷۵/۰
(Gadus morhua)  برای سیم دریایی  ۷۷/۰، ۷۱/۰برابر(Pagrus 

major) ،۷۷/۰  برای ماهی ماکرل(Scomber japonicas) ،۷۱/۰ 
 Mugil)راه  برای کفال راه cephalus) ،۶۹/۰ ساردین  ایبر

(Sardina  melonosticta) ،۷۴/۰  برای هرینگ(Clupea 
pallasiI) ،۷۵/۰ سالمون برای چام (Oncorhynchus keta)  و

 Paralichthys)(ماهی فالندر پاسیفیک  برای کفشک ۷۷/۰
olivaceus) [38]بود.  
ساده بهار است که بین فروردین تا اواخر ریزی ماهی کوتر  فصل تخم
زرد بهار تا  ریزی کوتر دم نماید و فصل تخم ریزی می خرداد تخم

شده در  توان گفت تغییرات مشاهده ، بنابراین می[17]تابستان است
زرد در این فصل  پروفیل اسیدآمینه ماهی کوتر ساده و کوتر دم

رولیزشده ماهیچه به دلیل احتمال انتقال قسمتی از پروتئین هید به
گوشتخوار است و نیازهای  کوترالبته ماهی . گنادهای جنسی باشد

آورد و شاید برخی  خود را از طریق شکار طعمه به دست می
دلیل بیشتربودن مواد  ها در اسیدهای آمینه در این فصل به افزایش

مطالعات تکمیلی در این زمینه ضروری به . غذایی در دسترس باشد
  .سدر نظر می

 نظر مورد ماهی به راحت دسترسی حاضر مطالعه های از محدودیت
 و چابهار در سازی آماده و نمونه تهیه همچنین. بود فصل تمام در

 همراه به را مشکالتی تهران در دستگاهی تجزیه آنالیزهای انجام
  .داشت
 همراه به زرد دم کوتر و ساده کوتر گوشت از که شود می پیشنهاد
 پیشنهاد همچنین. شود استفاده اسیدآمینه از نیغ منابع سایر
 ساده کوتر ماهی گوشت تقریبی آنالیز و اسیدآمینه پروفیل شود می
 اسیدهای و شود بررسی نیز فصول سایر در زرد دم کوتر ماهی و

  .گیرد قرار بررسی مورد سال یک در نیز آزاد آمینه
  

  گیری نتیجه
اییز رطوبت باالتری زرد در فصل پ گوشت ماهی کوتر ساده و دم

اما میزان چربی، پروتئین و خاکستر کل در فصل بهار نسبت دارند، 
بیشترین اسیدآمینه دو گونه در هر دو  .به فصل پاییز بیشتر است

هيچ کمبودی در نیاز . اسید است اسید و آسپارتیک فصل، گلوتامیک
انسان بالغ برای اسيدآمينه ضروری موجود در دو گونه در دو فصل 

سال، اسیدآمینه لوسین در  ۲-۵براساس نياز کودکان . وجود ندارد
  .هر دو گونه دارای کمبود است

  
نویسندگان از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی  :تشکر و قدردانی

منظور حمایت مادی و معنوی از پژوهش حاضر در قالب  چابهار به
  .نمایند نامه کارشناسی ارشد تشکر و قدردانی می پایان

 دانشگاه اخالق کمیته تایید مورد حاضر تحقیق :تاییدیه اخالقی
  .است چابهار دریایی علوم و دریانوردی

  .تعارض منافعی وجود ندارد: تعارض منافع
  .موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است :سهم نویسندگان
 پژوهشی منابع مالی این پژوهش توسط معاونت: منابع مالی
  .تامین شده است چابهار دریایی علوم و دریانوردی دانشگاه
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