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تاثیر جنسیت ،طول و وزن بر تغییرات کیفیت الشه ماهی قزل آالی رنگین کمان
)(Onchorhynchus mykiss
مجید محمدنژاد ، *1رها فدایی

راینی2

چکیده

مقدمه :تركيب شيميایي گوشت ماهي شامل آب ،پروتئين ،چربي ،كربوهيدرات ،ویتامين¬ها و مواد معدني است .محتویات
تركيبات شيميایي (پروتئين ،چربي ،رطوبت و خاكستر) در بدن آبزیان به نوع تغذیه ،محيط زندگي ،سن و جنسيت موجود زنده
بستگي دارد .روشها :تحقيق حاضر با هدف بررسي تركيب الشه (پروتئين ،چربي ،رطوبت و خاكستر) در ماهيان قزلآالی رنگين
كمان با گروه های وزني 250±10 ،50±10و  600±10گرم و گروه های طولي  22±5 ،12±5و  38±5سانتيمتر و جنسيت های
مختلف انجام پذیرفت.
نتایج و بحث :مقایسه نتایج نشان دادند مقادیر پروتئين ،چربي ،رطوبت و خاكستر الشه ماهيان در بين تيمارهای مختلف
اختالف معني¬داری داشت ()P<0.05بطوریکه در ماهياني كه دارای بيشترین طول و وزن بودند ،مقدار پروتئين و چربي در باالترین
مقدار قرار داشت و رابطه عکس بين خاكستر و رطوبت مشاهده گردید و بين گروههای  50و  250گرمي تفاوت معني¬داری مشاهده
نشد( .)P>0.05نتایج جنسيت¬های مختلف ،نشان داد پروتئين ،چربي ،خاكستر و رطوبت الشه ماهيان در تيمارهای مختلف اختالف
معني داری داشت ( )P<0.05بطوریکه در جنس نر بطور معني¬داری بيشتر از جنس ماده بود .بر طبق نتایج ،تاثير طول ،وزن و
جنسيت بر تركيبات الشه ،معني¬دار بوده است و ماهيان  600گرمي و طول متوسط  38سانتيمتری كيفيت بهتری داشته اند.مقدار
پروتئين ،چربي ،خاكستر و رطوبت در جنس نر بطور معني داری بيشتر از جنس ماده ماهي قزل آالی رنگين كمان است.
واژه های کلیدی :پروتئین ،رطوبت ،چربی ،خاکستر ،ماهی قزل آالی رنگین کمان

 .1دانشيارگروه شيالت ،واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسالمي ،بندرگز ،ایران( ،نویسنده مسئول)majid_m_sh@bandargaziau.ac.ir :
 .2مربي گروه علوم و مهندسي شيالت ،دانشکده منابع طبيعي ،دانشگاه جيرفت ،جيرفت ،ایران
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مقدمه
امروزه باتوجه به روند رو به رشد جمعيت جهان و نياز انسان ها به دستيابي به منابع پروتئيني متنوع و سالم ،آبزی پروری ميتواند
به عنوان یکي از طرق تأمين پروتئين مورد نياز نقش مهمي را ایفاء كند .از همين رو پيش بيني ميشود در دو دهه آینده آبزی پروری
نقش بسزایي را در تأمين غذای بشر و كاهش فقر جهاني ایفاء كند ( .)Sorvachev, 2017قزل آالی رنگين كمان

( Onchorhynchus

 )mykissاز گونه های مهم پرورشي ایران محسوب ميگردد و در حال حاضر در آب شيرین و لب شور پرورش داده مي شود و در زمره
ماهياني است كه بيشترین توليد را دارد (ستاری .)1386 ،تركيب شيميایي گوشت ماهي شامل آب ،پروتئين ،چربي ،كربوهيدرات،
ویتامينها و مواد معدني است و منبع غني از انواع اسيدهای چرب و اسيدهای آمينه است (رضوی شيرازی .)1380 ،ليپيدها جزئي
از تركيب شيميایي عضله هستند كه بيشترین اختالف را از نظر مقداری در بدن ماهي نشان مي دهند .حتي در یك گونه خاص نيز
ممکن است این اختالف در فصول مختلف سال مشاهده شود كه حداقل مقدار آن معموال هنگام تخم ریزی است .ليپيدها منابع انرژی
متابوليك هستند ( .)Gioacchini et al., 2013خاكستر توليد شده اغلب شامل موادی مانند سدیم ،پتاسيم ،منيزیم ،منگنز ،كلسيم،
آهن ،گوگرد ،فسفر و كلر مي باشد .ميزان خاكستر ،بيانگر ميزان مواد معدني ولي ضروری در بافت آلي است و شامل عناصری است كه
به ميزان محدود در بدن آبزیان وجود دارد ( .)Javaheri Baboli & Velayatzadeh, 2013مقدار آب در ماهي و دیگر فرآوردههای
دریایي بسيار زیاد بوده و حدود  80تا  85درصد وزن عضالت را تشکيل ميدهد (ميرزایي . )1388 ،پروتئينها مهمترین جزء خوراكي
عضله ماهي بوده و حدود  15-25درصد مجموع وزن قسمت گوشتي را تشکيل مي دهند .پروتئين های عضله را ميتوان بر اساس
ميزان حالليت آنها در محلولهای آبي به سه گروه اصلي ساركوپالسميك (محلول در آب) ،ميوفيبریل (محلول در محلول های نمکي)
و استروما (غير محلول در آب و محلول های نمکي) تقسيم نمود (رضوی شيرازی .)1380 ،ميزان پروتئين ،چربي ،كربوهيدرات و
خاكستر در عضله آبزیان در گونه های مختلف متفاوت است .مقادیر تركيب شيميایي در بدن آبزیان به نوع تغذیه ،محيط زندگي ،سن
و جنس موجود زنده بستگي دارد .بدون شك مهمترین دليل تفاوت تركيب شيميایي ميزان و نوع غذای دریافتي توسط موجود زنده
است .همچنين روش اندازه گيری این تركيبات نيز تاثيرگذار است (والیت زاده1392 ،؛ كوچکيان صبور و یاسمي )1390 ،از طرفي
دانستن ميزان تركيبات شيميایي به انتخاب گونه مناسب برای تغذیه انسان و صنایع غذایي كمك مينماید (عسکری ساری و همکاران،
 .)1390مطالعات زیادی در رابطه با اثر عوامل محيطي و جيره غذایي ( ،)Solberg et al., 2006دما ،فصل و زیست شناختي

( & Cui

 ،)Wootton, 2015اندازه بدن و مراحل رسيدگي جنسي ( )Sorvachev, 2017بر تركيب شيميایي بدن آبزیان صورت گرفته است .در
زمان وفور غذا ،زماني كه گنادها غير فعال است انرژی به شکل چربي و پروتئين در قسمت های مختلف بدن گونه های مختلف ذخيره
مي گردد .آناليز تقریبي فيله ماهي قزل آالی رنگين كمان در برخي گزارش های دیگر مقادیر متفاوتي را به خصوص در ميزان چربي
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خام نشان مي دهد  (Coban, 2012; Oraei et al., 2012).این تفاوت ها ميتواند به عواملي نظير تغذیه ،فصل پرورش و صيد ،اندازه
ماهي و شرایط محيط پرورش ،مرتبط باشد ) .(Oraei et al., 2012همچنين ثابت شده است كه با افزایش وزن بدن محتوی چربي
افزایش مي یابد ) .(Fauconneau et al., 1995از این رو به دليل اهميت غذایي و اقتصادی ماهي قزلآالی رنگينكمان و نيز اهميت
بررسي تركيبات شيميایي آن و با توجه به تغييرات این تركيبات تحت تاثير فاكتورهای مختلف ازجمله اندازه و جنس ماهي ،در
تحقيق حاضر به بررسي تاثير جنسيت ،طول و وزن بر تغييرات كيفيت الشه (پروتئين ،چربي ،رطوبت و خاكستر) در این ماهي
پرداخته شد.

مواد و روشها
تحقيق حاضر در قالب یك طرح تصادفي و در تابستان سال  1398و در شهرستان گرگان ،استان گلستان انجام پذیرفت .به
منظور انجام این بررسي ،تعداد  10عدد ماهي قزل آالی رنگين كمان از هر كدام از گروه های وزني 250±10 ،50±10و 600±10
گرم و گروه های طولي  22±5 ،12±5و  38±5سانتيمتر از یکي از مزارع پرورش ماهي قزل آالی رنگين كمان واقع در شهرستان
علي آباد كتول تهيه گردید .به این صورت كه ماهيان بصورت تصادفي توسط توری صيادی صيد و در جعبه های یونوليتي حاوی یخ
به آزمایشگاه انتقال یافتند .پس از انتقال نمونه های ماهي به آزمایشگاه ،تمام نمونه ها با آب كامالً شستشو داده شد .طول كل و وزن
كل ماهي توسط تخته بيومتری با دقت  1ميليمتری و ترازوی دیجيتال با دقت  0/01گرم اندازه گيری شدند .اندازه گيری تركيبات
تقریبي الشه ،عضله پشتي ماهيان به وسيله تيغه استيل استریليزه جدا گردید .تعيين درصد رطوبت ،بر اساس خشك نمودن ماده
غذایي در اثر حرارت  103±2درجه سانتيگراد آون و به روش غيرمستقيم است .با استفاده از وزن نمونه خشك شده ،درصد رطوبت
نمونه ،مطابق فرمول زیر محاسبه گردید (:)AOAC, 2005

جهت تعيين درصد خاكستر ،روش كار بر مبنای از بين بردن مواد آلي و باقيمانده مواد معدني در دمای  500-550درجه
سانتيگراد انجام شد (:)AOAC, 2005
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اندازه گيری چربي از روش سوكسله و با استفاده از حالل صورت گرفت ( .)AOAC, 2005به این منظور از دستگاه سوكسله
خودكار ساخت كشور سوئد استفاده گردید .اندازه گيری محتوی پروتئين موجود در نمونههای ماهي از روش كلدال و با استفاده از
دستگاه كلدال ساخت كشور سوئد ( )Sweden Kjeltec Auto Analyser, 2300 Tecatorانجام گردید .در این روش در حضور
اسيد سولفوریك و كاتاليزور ،نمونه ماهي هضم شد و سپس اتم نيتروژن به وسيله یك واسطه قليایي تركيبات آلي نيتروژن دار به
سولفات آمونيم تبدیل و سپس در اسيد كلریدریك یا اسيد بوریك جذب شد و به وسيله تيتراسيون با یك اسيد ،درصد آن تعيين
گردید .بنابراین تعيين درصد محتوی پروتئين در سه مرحله هضم ،تقطير و تيتراسيون انجام شد و با استفاده از فرمول زیر محاسبه
گردید (.)AOAC, 2005

به منظور تعيين جنسيت ،تعداد  3عدد ماهي ماده با ميانگين وزن  1720±38گرم و ميانگين طول  48±3سانتيمتر و ماهيان
نر با ميانگين وزن  1580±40گرم و ميانگين طول  45±2سانتيمتر تهيه شدند .چنانچه جنسيت از روی ظاهر مشخص نبود ،حفره
شکمي ماهيان شکافته شد و نمونه گناد در زیر لوپ مشاهده و تعيين جنسيت گردید.
در این تحقيق تجزیه و تحليل دادهها به كمك نرم افزار  SPSSنسخه  21انجام شد و ميانگين داده ها با آناليز واریانس یکطرفه
( )ANOVAو آزمون دانکن ( )Duncan testبا یکدیگر مقایسه شدند كه وجود یا عدم وجود اختالف معني دار در سطح اطمينان 95
درصد ( )P=0.05تعيين گردید .در رسم شکلها و جداول از نرم افزار  Excel 2013استفاده گردید.

نتایج و بحث
نتایج حاصل از مقایسه ميانگين تركيبات الشه ماهي قزلآال در گروه های وزني مختلف ،نشان داد كه درصد محتوی پروتئين،
چربي ،رطوبت و خاكستر الشه ماهيان در بين تيمارهای مختلف اختالف معني داری داشت ( )P<0.05بطوریکه در گروه  600گرمي
كه بيشترین وزن را داشتند ،باالترین درصد محتوی پروتئين و چربي مشاهده گردید و بطور معني داری بيشتر از مقادیر آنها در
گروه های  50و  250گرمي بود ( )P<0.05و رابطه عکس بين درصد خاكستر و رطوبت الشه مشاهده گردید و بين گروه های  50و
 250گرمي تفاوت معني داری مشاهده نشد (شکل های  1تا .)4
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شکل -1تغییرات درصد چربی الشه در گروههای وزنی مختلف

شکل  -2تغییرات درصد پروتئین الشه در گروههای وزنی مختلف

Figure 1. Changes in carcass fat percentage

Figure 2. Changes in carcass protein percentage in

in different weight groups

شکل  -3تغییرات درصد رطوبت الشه در گروههای وزنی مختلف

different weight groups

شکل -4تغییرات درصد خاکستر الشه در گروههای وزنی مختلف

Figure 3. Changes in carcass moisture percentage in

Figure 4. Changes in carcass ash percentage in

different weight groups

different weight groups

نتایج حاصل از مقایسه ميانگين تركيبات الشه ماهي قزل آال در گروه های طولي مختلف نشان داد كه درصد محتوی پروتئين،
چربي ،رطوبت و خاكستر الشه در بين تيمارهای مختلف اختالف معني داری داشت ( )P<0.05بطوریکه در گروه  38سانتيمتری كه
بيشترین طول را داشتند ،باالترین درصد محتوی پروتئين و چربي مشاهده گردید و بطور معني داری بيشتر از مقادیر آنها در گروه های
 12و  22سانتيمتری بود ( )P<0.05و رابطه عکس بين درصد چربي و رطوبت الشه مشاهده گردید و بين گروه های  22و 38
سانتيمتری تفاوت معني داری مشاهده نشد (شکل های  5تا .)8
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شکل  -5تغییرات درصد چربی الشه در گروههای طولی مختلف

شکل  -6تغییرات درصد پروتئین الشه در گروههای طولی مختلف

Figure 5. Changes in carcass fat percentage in

Figure 6. Changes in carcass protein percentage in

different length groups

different length groups

شکل  -7تغییرات درصد رطوبت الشه در گروههای طولی مختلف

شکل  -8تغییرات درصد خاکستر الشه در گروههای طولی مختلف

Figure 7. Changes in carcass moisture percentage in

Figure 8. Changes in carcass ash percentage in

different length groups

different length groups

نتایج حاصل از مقایسه ميانگين تركيبات الشه ماهي قزل آال در جنس های نر و ماده نشان داد كه درصد پروتئين ،چربي،
رطوبت و خاكستر الشه ماهيان در بين تيمارهای مختلف اختالف معني داری داشت ( )P<0.05بطوریکه در جنس نر بطور معني داری
بيشتر از جنس ماده بود (شکل های  9تا .)12
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شکل  -9تغییرات درصد چربی الشه ماهیان در جنس نر و ماده شکل

 -10تغییرات درصد پروتئین الشه ماهیان در جنس نر و ماده

Figure 9. Changes in the percentage of fish carcass fat

Figure 10. Changes in fish carcass protein

in males and females

percentage in males and females

شکل -11تغییرات درصد رطوبت الشه ماهیان در جنس نر و ماده
Figure 11. Changes in the percentage of fish carcass
moisture in males and females

شکل  -12تغییرات درصد خاکستر الشه ماهیان در جنس نر و ماده
Figure 12. Changes in the percentage of fish carcass
ash in males and females

تركيب شيميایي بدن آبزیان و تغييرات آن با عوامل محيطي و روند بيولوژیکي در بسياری از گونه ها مورد مطالعه قرار گرفته است .در
خصوص مطالعات انجام شده در این زمينه ،مي توان به ماهي باربوس ) ،(Hernández-Lópezet al., 2021 ،Barbus sp.ماهي خواجو
( ) Schzothorax zarodnyiو انجك ( )Schizothorax altidorsalisدر استان سيستان و بلوچستان (زكي پور رحيم آبادی و همکاران،
 ،)1388ماهي  Trachurus mediterraneusدر دریای مدیترانه ( )Tzikas et al., 2007اشاره كرد؛ نتایج آنان نشان داد كه اندازه ماهي،
جنس ،فصل و تأثير متقابل آنها بر درصد آب ،چربي ،پروتئين و خاكستر عضله ماهي معني دار بوده است .نتایچ تحقيقات ذكر شده با نتایج تحقيق
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حاضر همخواني دارد به طوریکه نتایج بررسي حاضر نيز نشان داد جنسيت ،طول و وزن بر تغييرات تركيبات شيمایي ماهي قزلآالی رنگينكمان
تاثير گذار بوده و باعث تغييرات آن مي گردد .در خصوص تاثير اندازه و طول ماهي بر تركيب بيوشيميایي ،محققان مختلف نظرات متفاوتي را در
مورد گونه های ماهيان بيان داشته اند .به عنوان مثال بررسي وزن های مختلف ماهي كپور پرورشي از وزن  500تا  1600گرم نشان داد كه
افزایش اندازه و وزن بدن تغييری در تركيبات شيميایي بدن ماهي كپور ایجاد نمي كند كه با نتایج تحقيق حاضر همخواني ندارد (شيرمحمدلي
و محمدنژاد .)1399 ،ضمن اینکه برخي دیگر عنوان كرده اند كه با افزایش اندازه ماهي درصد محتوای چربي ،پروتئين ،خاكستر و انرژی ماهي
افزایش مي یابد كه نتایچ افزایش محتوی پروتتين و چربي با بررسي حاضر همخواني دارد به طوریکه در ماهيان قزل االی رنگين كمان 38
سانتيمتری كه بيشترین طول را داشتند ،باالترین درصد محتوی پروتئين و چربي مشاهده گردید و بطور معني داری بيشتر از مقادیر آنها در گروه
های  12و  22سانتيمتری بود ( )P<0.05ولي درصد خاكستر بر عکس و كاهشي بود .در ماهي بني ) (Barbus sharpeyiبا افزایش طول
ماهي ،درصد محتوی پروتئين كاهش یافت اما درصد چربي افزایش پيدا كرد (شریفيان )1393 ،كه نتایج محتوی پروتئين با تحقيق جاری
همخواني نداشت .همچنين  Shearerدر سال  ،2012طي بررسي و مطالعه روی ماهي قزل االی رنگين كمان ،ذولفقاری و همکاران ( )1389و
 Fajmonovaو همکاران ( )2003در ماهي كپور اعالم كردند كه با افزایش اندازه ،درصد چربي بدن افزایش و رطوبت آن كاهش مي یابد كه با
نتایج تحقيق حاضر مطابقت دارد .بررسي  Grigiraskisو همکاران ( )2002بر روی ماهي شانك ( )Sparus aurataو همچنين Rasmussen
و همکاران ( )2006در ماهي ماهي تن آلباكور ( )Thunnu alalungaنيز نشان داد كه بين اندازه ماهي و ميزان چربي بدن آن رابطه معني
داری وجود ندارد كه با نتایج تحقيق جاری همخواني ندارد .درصد خاكستر الشه نشان دهنده مواد غير آلي الشه است .ماهي ها بر خالف
پستانداران خشکي زی عالوه بر جذب مواد معدني از طریق جيره غذایي قادر به جذب این مواد از طریق محيط های آبي نيز هستند .نياز غذایي
ماهي به مواد غير آلي در انجام فرآیندهای طبيعي بدن اجتناب ناپذیر است .نقش اصلي این مواد عبارت اند از شکل گيری ساختار اسکلتي ماهي،
انتقال الکترون ،تنظيم اسيدیته مایعات بدن و تنظيم فشار اُسمزی بدن ماهي ( .)Lovell, 2013از عوامل تاثيرگذار بر خاكستر مي توان طول
بدن ( ،)Ali et al., 2001جنسيت و سن ماهي ( )Alemu et al., 2013و به طور كلي سيستم اسکلتي ماهي ( )Rohani et al., 2009را
نام برد .در تحقيق حاضر درصد خاكستر الشه در ماهي قزل آالی رنگين كمان با افزایش اندازه و طول ماهي كاهش پيدا كرد اما در ماهي بني
درصد خاكستر در طول های مختلف با افزایش طول تغييری پيدا نکرد (شریفيان )1393 ،كه نتایج محتوی پروتپين با تحقيق جاری همخواني
نداشت .همچنين درصد خاكستر در جنس نر بيشتر از جنس ماده بود.
بسياری از مطالعات انجام شده روی گونه های مختلف ماهيان مانند اردک ماهي ( ،)Salam & Davies, 2009ماهي قزل االی رنگين
كمان ( )Shearer, 2012و  60گونه ماهي دیگر ( )Ramseyer, 2002نشان دهنده وجود رابطه رگرسيوني خطي مثبت بين اندازه و محتوی
پروتئين بدن بود كه با تحقيق جاری مطابقت دارد و در برخي گونه ها مانند ماهي تيالپيا ( )Fajmonova et al., 2003رابطه رگرسيوني
خطي منفي گزارش شده است؛ اما این رابطه برای همه ماهيان عموميت ندارد و حتي در یك گونه ماهي ممکن است با توجه به شرایط محيطي
تغيير كند .بنابراین باید توجه داشت كه این روابط با توجه به منطقه مورد مطالعه و فصل متغير خواهد بود (ذولفقاری و همکاران .)1389 ،در
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بررسي  187گونه ماهي در دریای مدیترانه مشاهده شد كه با افزایش محتوای چربي ،پروتئين و انرژی فيله ،درصد رطوبت كاهش مي یابد
( )Yeannes & Almandos, 2003كه با نتایج تحقيق جاری همسو است .مطالعه  Zaboukasو همکاران ( )2006بر نوعي ماهي تون
( ،)Sarda sardaذولفقاری و همکاران ( )1389بر روی ماهي كپور و ( )Shearer, 2012بر روی ماهي قزل االی رنگين كمان نتایج مشابه
ای بيان گردید .طبق تحقيقات انجام شده ( )Love , 2007بر روی ماهيان مختلف مشخص نموده اند كه ارتباط معکوسي بين درصد محتوای
آب در عضله با درصد چربي در ماهيان چرب همانند ماهيان هرینگ و درصد پروتئين در ماهيان كم چربي همچون ماهي كاد وجود دارد كه در
مطالعه جاری نيز مشخص است .همچنين بيان كردند كه اندازه گيری درصد محتوای آب عضله در ماهي كاد مي تواند شاخص خوبي برای تغييرات
محتوی پروتئيني در این ماهي باشد (.)Love, 2007
یکي دیگر از عوامل تاثير گذار بر تركيبات الشه ،جنسيت ماهيان است .درصد تركيبات گوشت ماهي بسته به نوع غذای مصرفي و در جریان
مهاجرتهای ساليانه و همچنين تغييرات جنسي مرتبط با توليدمثل ،دچار تغييراتي ميگردد .در این تحقيق نيز بررسي تركيبات الشه در دو
جنس نر و ماده قزلآالی رنگينكمان نشان داد كه این تركيبات در دو جنس نر و ماده متفاوت است .محتوی پروتئين ،چربي ،خاكستر و رطوبت
الشه بطور معني داری بيشتر از جنس ماده بود كه با نتایج بررسي نوروزی و باقری توانا ( )1395مطابقت دارد .بطوریکه نتایج بررسي آنها بر
تركيبات بيوشيميایي در جنس نر و ماده ماهيان كفال طالیي نشان داد كه ماهيان نر محتوی چربي ،پروتئين ،خاكستر و انرژی فيله بيشتری
نسبت به ماهيان ماده دارند؛ اما درصد رطوبت فيله ماهيان ماده بيشتر از ماهيان نر بود كه با تحقيق جاری مطابقت نداشت .همچنين مطالعات
( )Komova , 2001نشان ميدهد كه ذخيره چربي عضله ماهيان نر كمي باالتر از ماهيان ماده است كه دليل این امر را مي توان به باال بودن
متابوليسم توليد مثلي ماده ها نسبت به نرها و متابوليسم انرژی باالی نرها نسبت به ماده ها به جهت فعاليت باالی آنها ارتباط داد .ماده ها در
طول رسيدگي جنسي قسمتي از ذخيره غذایي (چربي و پروتئين) را برای تشکيل توليدات جنسي و نياز انرژی مصرف مي كنند .كه به نظر مي
رسد علت افزایش ميزان چربي الشه ماهي قزل االی رنگين كمان نر همين امر باشد Eliassen .و  )1982( Vahlدر بررسي تغييرات فصلي سایز
گناد ،پروتئين و آب عضله در ماهي كاد دریافتند كه با افزایش ميزان آب عضله ،محتوی پروتئين كاهش ميیابد كه با نتایج تحقيق حاضر همخواني
دارد Grigirakis .و همکاران ( )2002نيز در مطالعه روی تغيير محتوی پروتئين ماهيان پرورشي و وحشي سي بریم ( )Sparus aurataاعالم
كردند پروتئين تركيب ثابتي در بدن ماهي دارد كه محتوی آن وابستگي زیادی به وزن ماهي دارد و بعد از رسيدن ماهي به یك سایز معين این
محتوی ثابت باقي مي ماند كه در تحقيق جاری نيز محتوی پروتئين در وزن های مختلف مقدار ثابتي بود .مطالعات صورت پذیرفته توسط
 )2001( Komovaنيز اختالف معني داری را در محتوی پروتئين عضله طي مراحل رسيدگي جنسي نشان نداد ولي روند كاهشي مشاهده شده
را به مصرف احتمالي قسمتي از پروتئين در سيکل رسيدگي جنسي نسبت داد كه با نتایج تحقيق حاضر همخواني ندارد ،Sorvachev .در سال
 ،2017دیناميك عملکرد پروتئين در طي تخم ریزی را مطالعه و دریافت كه محتوی پروتئين به جهت كاهش البومين (پروتئين محلول در آب)
كاهش ميابد و علت این امر را به مصرف احتمالي قسمتي از پروتئين عضله در توليد انرژی و كامل شدن رسيدگي توليدات جنسي در جنس ماده
نسبت داد كه با تحقيق جاری همخواني داشت.
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در جمع بندی نهایي مي توان اینگونه بيان كرد كه تركيبات بيوشيميایي بدن ماهي قزلآالی رنگينكمان تحت تأثير طول ،وزن و جنسيت
آنها قرار دارند .در ماهي قزلآالی رنگينكمان در طي دوره رشد و با افزایش وزن و طول بدن درصد محتوی پروتئين و چربي آن افزایش و درصد
خاكستر و رطوبت الشه آن كاهش مي یابد .بر اساس نتایج این تحقيق كيفيت الشه ماهيان  600گرمي قزل آالی رنگين كمان بهتر از اندازه های
كوچکتر آن است .همچنين نتایج این بررسي نشان داد كه درصد محتوی پروتئين ،چربي ،خاكستر و رطوبت در جنس نر بطور معني داری بيشتر
از جنس ماده است كه دليل این امر را ميتوان به باال بودن متابوليسم توليد مثلي ماده ها نسبت به نرها و متابوليسم انرژی باالی نرها نسبت به
ماده ها به جهت فعاليت باالی آنها ارتباط داد.
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Effect of sex, length, and weight on carcass quality changes in Onchorhynchus mykiss
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Abstract
The contents of chemical composition (protein, fat, moisture, and ash) in the body of aquatic animals depend
on the type of nutrition, living environment, age, and sex of the living organism. The aim of this study was to
investigate the carcass composition percent (protein, fat, moisture and ash) in rainbow trout with different weights
(50 ± 10 g, 250 ± 10 g, and 600 ± 10 g), length (12 ± 5 cm, 22 ± 5 and 38 ± 5 cm) and genders. The results of
comparing the weight and length groups showed that the percent of protein, fat, moisture and ash of fish carcasses
were significantly different between the groups (P <0.05), the fish with the highest length and weight, showed the
highest protein and fat contents (P <0.05), the inverse relationship between the ash and moisture contents were
observed, there was no significant difference between the 50 and 250 g groups (P> 0.05). The results of different
genders showed that the content percent of protein, fat, ash and carcass moisture of fish were significantly different
between the groups (P <0.05), so in male fish, it was significantly higher than infemales. The results of the present
study showed that in rainbow trout, the effect of length, weight and gender on carcass composition has a significant
meaning, and fish with 600 g with an average length of 38 cm had better quality. Also, the contents of protein, fat,
ash and moisture in males are significantly higher than in females in rainbow trout.
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