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چکیده
جنسهاي وزن) و (طول بیولوژیکی شـاخصهاي برخی و عضله بافت ( پروتئین و (لیپید شـیمیایی ترکیب تغییر
قرار مطالعه مـورد جنسـی رسـیدگی مختلف مراحل طول در گرگانرود خزرحوضه دریاي ماهی کپور ماد ه و نـر
مهاجرت تخمریزي اردیبهشـت1385)در زمان تا دي ماه 1384 برداري(از نمونه مرحله 5 منظور این به گرفت.
با ماهی وزن متـر، میلی ±1 دقت بـا اسـتانداردماهی طول درهر مرحله معمولی صـورت گرفت و کپـور ماهـی
معنی اختالف شد . اندازهگیري ماده نر و )عضله خشـک وزن درصد اسـاس (بر پروتئین گرم، چربی و د قت±10
نر جنسـی درجنسـهاي رسـید گی مختلف مراحل د ر وماده نر ماهیان عضله پروتئیـن و لیپیـد درمیـزان داري
رسیدگی طی عضله شـیمیایی ترکیب در مشـاهده شده کاهشـی روند اما .(p<0 /05) نگردید مشـاهده ماده و
نیاز تامین ماهیان جهت عضله ( ( لیپید ذخیره غذایی مصرف مقداري از از حاکی احتماال زمسـتان در جنسـی
میزان در شده مشـاهده افزایش و عضله آب پروتئینهاي محلول در کاهش و جنسـی تولیدات تشـکیل و انرژي

باشد. می به جهت تغذیه احتماال بهار در عضله لیپید بافت

وحشی کپور جنسی، ماهی شیمیایی،  رسیدگی کلیدي: ترکیب  کلمات
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Study of changing of chemical muscle content during maturation in Cyprinus carpio (linnaeus, 1758) 
(Cyprinidae)
By: R. Safari, Undergraduated Student for Master Degree, Gorgan,University of Agricultural Science and Natural 
Resourses.
Mohamadreza imanpour, Dept. of fisheri, Faculty of sciences, Gorgan, university of Agricultural Science and Natural 
Resourses
Bahareh Shabanpour, Dept. of fisheri, Faculty of sciences, Gorgan, university of Agricultural Science and Natural 
Resourses.
Changes in chemical composition (lipid and protein) of muscular tissue and biological index (length and weight) of 
both male and female of (Cypirnus carpio) from Gorganrood Basin during gonad maturation was investigated. for the 
purpose of this, five sampling stages were done during spawning immigration (from JAN-MAY 2006) and in each 
stage, biological index such as standard length (±1 mm), weight (±10 gr) and lipid and protein composition of muscle 
(0/0 dry weight) were measured. there wasn’t significant differences (p>0.05) in protein and lipid content in muscle 
throughout maturation, but decrease process during gonad maturation in chemical content, indicate that probably some 
portion of muscle food reserves (lipid) is spent on energy needs and on complete maturation of genital product and 
decreasing in water soluble protein in muscle and increasing of muscle lipid content in spring is probably connected 
with feeding. 

Key words: Chemical composition , Cyprinus carpio , Maturity 

مقدمه
اقتصادي مهم ماهیان از یکی (Cyprinus carpio)کپورمعمولی ماهی
از ــب مناس قیمت جهت ــه ب که ــت باالس غذایی ارزش با ــزر خ ــاي دری
در غذایی نظر عادت از ــت. اس برخوردار مرد م میان خوبی ــندي بازارپس
مصرف ــذاي گیاهی غ ــتر بیش دارد و قرار خوار همه چیز ــروه ماهیان گ
ــد. باش می درازي روده وداراي ندارد ــی حقیق معده این ماهی ــد. میکن
پروتئین، به صورت انرژي است، دسترس د ر زیاد به مقدار غذا که زمانی
حتی آبزیان متفاوت ــاي ه گونه مختلف در اند امهاي گلیکوژن ــد و لیپی
کفه در دو که گونهاي به میگردد . ذخیره گونه یک ــاي مختلف جمعیته
گلیکوژن ــکالوپها در اس و ولیپید ــوژن گلیک انرژي، مهم ــع منب ايها
احشایی هاي گنادي- در ماهیچه به ترتیب آن که تجمع است وپروتئین
د رماهیان که داده نشان مطالعات میباشد . کننده نزدیک هاي ماهیچه و
، ــان ) آس ــم متابولیس ) گرم د ر کالري کیلو 9/4 لیپید منبع مهم انرژي
کیلو 4/1 ــو هیدراتها کرب و گرم در کالري ــو کیل 5 /6 پروتئین ــپس س
ماهیچه د ر ــی چرب ذخیره ــور ماهیان در کپ .(5) ــت گرم اس در ــري کال
چربی است فعال غیر گناد که هنگامی تغذیه زمان میگیرد(13). صورت
ــتند هس زایی انرژي مواد چربیها زیرا ، ــود . می ش ذخیره ماهی بدن د ر
ــد آغاز رش یا و ــپرماتوگونی اس هاي یاخته ــیمات تقس انجام ــراي ب ــه ک
ــی غدد جنس در چربی ذخیره و بروز ــزان می ــند. میباش الزم تخمکها
به برخی ودر ــتر بیش ماهیان از برخی در ــت اس مختلف متفاوت ماهیان
د سترسی نظیر عواملی از ــود(3). اثر ترکیبی میش ذخیره کمتري مقدار
متابولیکی ــت فعالی روي تولید مثل ــد و رش ــرایط محیطی،  ش غذا، به
ماهیان بسیاري از تغییر ترکیب شیمیایی در انرژي و نتیجه مصرف ودر

ترکیب دینامیک ــی بررس در است. ــد ه ش گزارش ــیرین آب ش و دریایی
معنیداري گناد اختالف مراحل رسیدگی د ر ماهی سیم عضله شیمیایی
ماهی عضله همچنین لیپید و نر و ماده ماهیان پروتئین عضله میزان در
ماهیچه لیپید در شده مشاهده دار معنی اختالف و نگردید ــاهده مش نر
دربررسی تغییرات .(12) شد داده ــبت نس فیزیولوژیکی وضعیت به ماده
و ــی غیرجنس بافتهاي فیزیولوژیکی ــت وضعی و ــرژي ان محتوي ــی فصل
فاکتورهاي گردید  پیشنهاد Leuciscus pyrenaicus اردك ماهی جنسی
روي مثلی تولید نیازهاي و غذا و...) به ــی دسترس و آب (دماي محیطی
برمیزان ــا دم تاثیر ــی بررس در میگذارد(8). تاثیر ــی ماه انرژي ــره ذخی
کاهش لیپید عضله ــزان می دما کاهش با که ــد ش ــاهده لیپید عضله مش
د ر سفید ماهی ــی تغییر محتوي لیپید عضله بررس اما در می یابد(10).
سنی یک گروه در غذا به دسترسی ومحدودیت غذا ــرایط فراوانی ش دو
میزان لیپید داري در معنی ــالف اخت ــاعته 24 س یک آزمایش خاص در
گناد ، عضله ــیمیایی ش ترکیب مطالعه در نگردید(11). ــاهد ه عضله مش
Ιllex coindetii و Todaropsis elanae ــکویید اس گونه دو هاضمه غدد و
گلیکوژن و پروتئین، محتواي افزایش با ــی جنس ــید گی رس مراحل طی
عضله وغدد هاضمه پروتئین معنی داري در میزان اختالف ــد گناد، لیپی
داري افزایش معنی به طور هاضمه غدد میزان لیپید اما ــد نش ــاهده مش
نیاز مورد انرژي گونهها این احتماالً آمد که ــت به دس نتیجه واین یافت
از اینکه ــا میکنند ت تامین دریافتی ــترازغذاي بیش را تخم ــراي تولید ب
برانتقال مبنی شواهدي گردید که اعالم و کنند ــتفاده اس غذایی ذخیره
تاکنون که آنجا از ــدارد (17). ن وجود دیگر بافت به بافت یک از ــرژي ان
ــیدگی رس در طی آبزیان بدن ــیمیایی ش تغییر ترکیب روي ــهاي مطالع

... ترکیب ارتباط بررسی
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ــی بررس با هدف حاضر مطالعه ــت، اس صورت نگرفته ــی درایران جنس
جنسی ــیدگی رس طی در کپور ماهی عضله ــیمیایی ش ترکیب تغییرات

گرفت. صورت ایران در بار اولین براي

وروشها   مواد
34-37 ــول (با ط ماد ه ماهی 10 از ــرد اري ــه ب با نمون ــی بررس ــن ای
ازحوضه شد ه صید سانتیمتر) 33-35 طول (با نر ماهی 10 و ــانتیمتر) س
تا فروردین 1384 ــاه م دي خالل در نمونه برداري ــار ب هر در ــرود گرگان
دقت با ماهی ــتاندارد اس طول ماهی). 100 انجام گرفت (مجموعاً 1385
تکاملی مرحله و گرم ±10 د قت با ترازو توسط ماهی وزن میلیمتر، ±1
د ر الشه ي گرد ید. نمونهها تعیین شناسی مطالعه بافت ــط توس ماهی هر
وماده نر گناد هاي ــی بافت شناس جهت مطالعات گرفتند . 20- قرار فریزر
استفاده از با و قرارگرفته داخل پارافین د ر وسپس تثبیت ٪4 در فرمالین
و شد آنها برداشته میکرون از ضخامت 3 روتاري برشهایی با میکروتوم
چرخه اساس بر گردید. آمیزي –ائوزین رنگ هماتوکسیلین آمیزي رنگ با
بافت مراحل (4) ــرهاي نق (2) و کپور معمولی کپور ــی ماه اي ــه مرحل 6

گرد ید. تعیین شناسی
عضله از پروتئین) و چربی ــیمیایی(محتواي ش آنالیز ترکیب جهت
ΙΙΙ (مراحل بهمن ،(1 تیمار ،ΙΙ (مرحله دي ماههاي د ر نر ماهیان
اواخر ،(3 تیمار  ،ΙΙΙ – Ι V (مراحل ــفند اس اوایل ،(2 تیمار ،-ΙΙ
5)و تیمار ،Ι vــه (مرحل ــت واردیبهش (4 تیمار ،Ι V (مرحله ــفند اس
1)، بهمن( تیمار ،ΙΙΙ- ΙΙ ــل مراح دي( ماههاي در ــاده م ــان ماهی
،(3 ــار تیم ، ΙΙΙ – Ι V ــل ــفند (مراح اس  ،(2 ــار تیم  ،ΙΙΙــه مرحل
تیمار ،Ι V ــه  مرحل ) ــت اردیبهش و ــار 4) Ι، تیم V ــفند(مرحله  اس
انتها در .(12) ــت گرف صورت برد اري ــه نمون 10 گرم ــزان می ــه ب (5
روش ــتفاده از اس با و چربی ــدال کل روش از ــتفاده ــا اس ب ــن پروتئی

گردید. تعیین (1 ) سوکسله
ود رقالب طرح سیستماتیک- تصادفی به صورت برداري ــیوه نمونه ش
متغیرهاي (بعنوان 5 زمان نمونه برداري گرفت. در صورت تصادفی ــًال کام

( وابسته متغیرهاي (بعنوان کل وزن استاندارد و طول هاي داده مستقل)،
یکطرفه واریانس آنالیز توسط (7) دانکن د امنهاي چند آزمون از استفاده با
≥p) توسط نرم د اري (0/05 معنی ــطح س در (ONE -WAY ANOVA)

شد ند. مقایسه یکدیگر با SPSS افزار

نتایج
ــطح در س داري ــت اختالف معنی اس آمده 1 جدول د ر که همانطور
نر ــاي جنسه د ر ــان ماهی وزن و ــول ط ــاي فاکتوره ــراي ≥p) ب 0/05)
ــاهده مش ــی) جنس ــیدگی رس مختلف (مراحل مختلف تیمارهاي ماده و

نگردید.
نمونه برداري ــی معمولی ط کپور ماهی در بافت ــود موج آب ــزان می
81/33 به ماه) تیمار1(دي درصد در 80/5 از و ــت داش ــی افزایش روند ي
آنالیز ترکیب هاي داده به توجه با رسید . ــت) (اردیبهش 5 تیمار د ر درصد
،( 2 ــدول (ج مختلف تیمارهاي د ر ــاده م ــی کپور ــیمیایی عضله ماه ش
(درصد عضله چربی و پروتئین میزان در (p>0 /05) معنید اري ــالف اخت
در ــی روند کاهش ــاهده نگردید. مش مختلف تیمارهاي در ( ــک خش وزن
ــاهده ــفند ماه مش تا اواخراس دي تیمارهاي (1-4) در عضله چربی میزان
چربی میزان ــش ازتخمریزي افزای ــت)قبل (اردیبهش 5 تیمار در ــد. گردی
نیز روند کاهشی پروتئین میزان آب میزان گرفتن نظر در شد. با مشاهده

داد. نشان را مالیمی
را ــی افزایش ــرداري روند ب نمونه ــی ط بافت د ر ــود آب موج ــزان می
تیمار ــد در 81 درص به ــد در تیمار1(دي ماه) د رص 79 از ــان داد که نش
کپور ماهی عضله شیمیایی هاي آنالیز ترکیب ــید.داد ه 5(اردیبهشت) رس
درجدول3 آمد ه ( خشک وزن درصد ــاس اس (بر مختلف تیمارهاي نر در
عضله چربی و پروتئین میزان د ر (p>0 /05 ــیداري( معن اختالف ــت. اس
عضله چربی میزان د ر روند کاهشی مشاهده نگردید. مختلف تیمارهاي در
تیمار در ــد . گردی ــاهده ماه مش ــفند اس تا اواخر دي تیمارهاي (1-4) در
در با مشاهده شد. چربی میزان افزایش ریزي ازاسپرم 5(اردیبهشت) قبل

پروتئین میزان عضله،  موجود در میزان آب گرفتن نظر

نمونهمتغیر ماه
برداري

مرحله
تکاملی

گناد(ماده)

ماهی وزن
(گرم)

ماهی طول
متر) (سانتی

تکاملی مرحله
نر) گناد(

ماهی وزن
(گرم)

ماهی طول
متر) (سانتی

ΙΙديتیمار1 - ΙΙΙ902±67/16 a35/16±0/76 aΙΙ800±70/1 a33/46±0/5 a

ΙΙΙ895±63/62بهمنتیمار2 a34 /83±0/28 aΙΙ - ΙΙΙ775/67±35/35 a33/66±0/57 a

ΙΙΙاسفندتیمار3 - ΙV875±35/34 a36 /5±0/7 aΙΙΙ - ΙV755±35 a34/6±0/56 a  

ΙV830±28/28اواخراسفندتیمار4 a36 /5±2/1 aΙV730±14/14 a34/5±0/55 a  

ΙV943±40/41اردیبهشتتیمار5 a36 /6±0/76 aΙV823±25/16 a34±0/56 a  

د ریایی کپور ونر ماده ) د رجنس ماهی وزن ماهی، (طول بیولوژیک و فاکتورهاي گناد تکاملی مراحل .1 جدول
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نوع
ترکیب

منابع تغییر
((SV

آزادي درجه
(df)

مربعات مجموع
(ss)

مربعات میانگین
(MS)

شده محاسبه
f

د اري معنی سطح

(p<0 /05)

ین
وتئ

تیمارپر
تکرار
کل

4
8
12

15/2
33/23
46/43

3/8
3/1
-

1/21
-
-

0/36
-
-

بی
چر

تیمار
تکرار
کل

4
8
12

7/1
12/56
16/68

1/78
1/25

-

1/41
-
-

0/85
-
-

1متغیر تیمار5تیمار4تیمار3تیمار2تیمار

0/85±87/1پروتئین a86 /8±2/31 a85 /5±1/5 a88±1 a85 /33±2/5 a

1/15±10/4چربی a10/1±0/77 a9/1±1/15 a8/5±1/1 a9/2±0/94 a

نوع
ترکیب

منابع تغییر
(SV)

آزادي درجه
(df)

مربعات مجموع
(ss)

مربعات میانگین
(MS)

شده محاسبه
f

د اري معنی سطح
p <0 /05

ین
وتئ

تیمارپر
تکرار
کل

4
8
12

70/6
65/7

136/349

17/65
7/30

-

2/4
-
-

0/12
-
-

بی
چر

تیمار
تکرار
کل

4
8
12

6/61
9/25
15/87

1/61
0/92

-

1/78
-
-

0/056
-
-

1متغیر تیمار5تیمار4تیمار3تیمار2تیمار

2/12±79/5پروتئین a80/4±2/00 a83/3±3/21 a83/06±0/5 a86/09±4 a

1/1±11/9چربی a11 /66±1/25 a11/13±0/55 a10/25±0/62 a12/1±1/21 a

تیمارهاي مختلف در ماده کپور ماهی الشه چربی و پروتئین معیار) مقادیر(میانگین±انحراف و واریانس آنالیز جدول 2.

باشد. می تیمارها بین دار معنی عدم اختالف در سطر افقی بیانگر یکسان حروف -
داد. نشان مالیمی را کاهشی روند نیز

تیمارهاي مختلف در ماهی کپورنر الشه چربی و پروتئین معیار) و مقاد یر(میانگین±انحراف واریانس آنالیز جدول 3.

باشد. می بین تیمارها معنیدار اختالف عدم بیانگر افقی سطر در یکسان حروف

... ترکیب ارتباط بررسی
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بحث
ترکیب ــر تغیی ــی زیادي جهت بررس ــات مطالع ــون تاکن
ــا اندامه د یگر ــو و ونم ــد حال رش ــاي در گناده ــیمیایی ش
مختلف ــاي ه گونه د ر ــز گامتوژن در طی ــدن ب ــاي بافته و
این بررسی مشاهده طی .(14 ،9) ــت گرفته اس انجام (آبزیان)
به زمان تخمریزي مولدین، مراحل ــدن ش با نزدیک ــد که ش
ــی بررس در که آنجا از ــت. یاف ــز افزایش نی ــی گنادي تکامل
معنیداري ارتباط کلمه ماهی د ر (10) Khalkoو Khalko

شد،  ــاهده مش ماهی ــایز س و لیپید محتوي  (p≤0 /05) بین
ــد که ــتفاده ش اس و مادهاي نر ماهیان از حاضر ــی بررس در
در .(p>0 /05) نبود معنیدار آنها در وزن ــول و اختالف ط
ذخیره از ماهی ــذا، غ به تمایل و ــی کاهش دسترس ــرایط ش
کاهش چربی میکند. ــتفاده اس خود پروتئین) و (چربی انرژي
باعث ندرت به آب جهت جایگزینی توسط به بدن پروتئین یا
لیپید ماهیچه ذخیره ــود. میش بدن وزن توجه قابل تغییرات
امر این دلیل که ــت ماده اس از ماهیان باالتر نر کمی ماهیان
ــبت نس ماد هها مثلی تولید ــم بودن متابولیس باال به میتوان را
به ماد هها ــه ب ــبت نس نرها باالي انرژي ــم متابولیس نر ها و به
ــده ش ــر منتش نتایج که داد ارتباط آنها باالي جهت فعالیت
مقایسه است. مطلب همین موید نیز (12) Komva ــط توس
چربی ــا مادهه ــه ک میکند ــکار آش جنس د و ــري الغ ــطح س
نتایج با که میکنند مصرف نرها به نسبت را وپروتئین باالتري
ــیدگی در طول رس مادهها دارد. (6) همخوانی Abramova
براي را پروتئین) ذخیره غذایی (چربی و از ــمتی قس ــی جنس
.(13) انرژي مصرف میکنند نیاز ــی و جنس تولیدات ــکیل تش
عضله لیپید میزان در د اري معنی اختالف حاضر ــی بررس د ر
مشاهده کاهشی روند ــد ولی نش ــاهد ه مش نروماده جنس در
از دوم یک(مرحله تیمار در خشک وزن درصد 11/9 از ــده ش
چهارم تیمار ــک در خش وزن درصد 10/25 به گنادي) تکامل
درصد و از10/4 ــر ن جنس در ــادي) گن تکامل VΙ ــه (مرحل
گناد ي) تکامل ΙΙΙ –ΙΙ ــه یک (مرحل تیمار در ــک خش وزن
چهارم ــه (مرحل در تیمارچهارم ــک خش وزن درصد 8/5 ــه ب
تیمار چهار که کرد توجیه اینگونه ــوان گنادي) را میت تکامل
وضعیت جهت به و ماهیان شد نمونه برداري زمستان در اول
نمودند. مصرف کمی خود غذاي بدن در حاکم ــی فیزیولوژیک
اي ذخیره لیپید از را ــود خ نیاز انرژي مورد ماهیان ــن بنابرای
ــیدگی رس د وره طی ازطرفی نمودند. تامین ــرید) (تري گلیس
عنوان پیش به ساختاري) لیپید کلسترول( از جنسی مقداري
ــتروژنها (آندروژنها، اس جنسی ــیدگی رس سازهورمونهاي
درمیزان ــی کاهش و درنتیجه روند مصرف ( ــترون ها و پروژس
چهارم ــه (مرحل ــود. در تیمارپنجم ــاهده میش مش لیپید کل
وزن درصد 12/1) ــد لیپی میزان ــش افزای ــل گنادي) تکام از
ــد. میباش ریزي تخم از تغذیه قبل دلیل به احتماال ــک) خش
درمحتوي را داري معنی اختالف (10) Khalkoو Khalko
ــرایط ش در معین، ــایز س محدوده یک در کلمه ماهی لیپید

ولی نکردند مشاهد ه ــاعته س یک آزمایش 24 غذا در به ــی و دسترس غذایی محدودیت
ــایز س یک کپوردر ــیمیایی ماهی ش ترکیب روي آب د ماي ــانات نوس تاثیر ــی بررس د ر
(12) Komva .کردند تابستان مشاهده نسبت به در پاییز لیپید کاهش ذخیره معین،
گنادي، ــیدگی ــوم وچهارم رس س مرحله در نر ماهی عضله لیپید ــی میزان در بررس نیز
تري فسفولیپید، میزان گیري اندازه با نکرد ولی مشاهده تیمارها در دار معنی اختالف
جنسی(زمستان) ــیدگی رس چهارم به سوم مرحله از که دریافت ــترول وکلس گلیسرید
دلیل به چهارم(بهار)، مرحله د ر و وکلسترول کاهش گلیسرید تري فسفولیپید، میزان
ساز پیش عنوان به کلسترول افزایش و ــرید گلیس میزان تري تخم ریزي از قبل تغذیه
صورت بررسی طی میکند. طی را کاهشی روند همچنان جنسی رسیدگی هورمونهاي
او بود . ــخص غیرمش نر ماهیان ماهیچه در ــفولیپید تغییرات فس ــان ایش ــط توس گرفته

در تیمارهاي مختلف بررسی تغییرات چربی عضله ماهی کپور ماده نمودار 1-

در تیمارهاي مختلف کپور ماده ماهی عضله بررسی تغییرات پروتئین نمودار 2-
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و VΙ مرحله در بافت الشه ــک خش وزن 85/33 درصد میزان
مرحله الشه در بافت خشک وزن درصد 79 /5 از نر ماهیان در
VΙ مرحله در ــک خش وزن د رصد 86 ــه ب گناد ي ــل تکام ΙΙ
در زمان کاهش تغذیه بدن پروتئین ــید. کاهش چربی یا رس
میشود ودرعوض بدن وزن توجه قابل تغییرات ندرت باعث به
میگردد تا جایگزین آب ــط توس متابولیزه، پروتئین یا چربی
کاهش این که میرسد نظر به کند. جبران را بدن وزن اختالف
بافت در آب ــول محل پروتینهاي کاهش درنتیجه ــن، پروتئی
مصرف بین (15) نیز هماهنگی Love مطابق نظر باشد . عضله
که دارد چربی وجود بدون ماهیان د ر افزایش آب و ــن پروتئی
(19) Sorvachev براي آنها میباشد. الغري شاخص عنوان به
مطالعه را ــزي ری تخم ــی ط د ر پروتئین ــرد عملک ــک دینامی
البومین ــش کاه به جهت ــواي پروتئین ــه محت ک ــت دریاف و
صورت ــات مطالع میابد. ــش کاه آب) در ــول محل ــن (پروتئی
این حاصله از نتایج تائید در نیز (12) Komva پذیرفته توسط
مراحل همین طی الشه پروتئین میزان که ــی نشان داد بررس
ــه الش بافت وزنتر د رصد 18/49 از ــیم س ماده ــان ماهی در
بافت وزنتر ــد درص به 16/83 ــادي) گن تکامل دوم ــه (مرحل
آماري از نظر اما ــید. رس گنادي) تکامل چهارم ــه(مرحله الش
این علت نداد (p>0 /05). وي ــان نش را د اري اختالف معنی
درتولید عضله ازپروتئین ــمتی قس احتمالی مصرف به را ــر ام
ماده جنس د ر جنسی تولیدات رسیدگی شدن کامل و انرژي
کرد ند اعالم بررسی خود در همکاران(18) Sibert و داد. نسبت
دلیل همین به انتخابی است ــیدها آمینواس به گنادها که نیاز
میشوند فرستاده خون وبه ــد ه ش تجزیه ماهیچه پروتیینهاي
ماهیان الغر و در ماهیچه جذب میگردند گنادها ــیله وس و به
پروتیین کنند ه تجزیه و پروتولیتیک آنزیمهاي محتوي ــده ش
نظر به حاضر تحقیق حاصله از نتایج توجه به با ــود. میش زیاد
لیپیدهاي میزان روي چندانی تاثیري جنسی رسیدگی میرسد
ندارد کپور عضله ماهی بافت اي وپروتئین ذخیره و ساختاري
روي غذایی میل ساختن متاثر با دما همچون دیگري وعوامل
که ــت بهتراس بنابراین میگذارند. تأثیر ــه عضل ارزش غذایی
از کیفیت باالتر غذاهاي با و ــیالتی ش هاي فراورد ه تهیه براي

گردد. صید استفاده فصل ابتد اي شده در صید ماهیان

استفاده مورد منابع
ــمیایی،  ــهاي ش آزمایش و کیفی کنترل 1372؛ ویدا، ــه، پروان - 1

تهران دانشگاه انتشارات
کپور ماهی د ر ایجاد تغییر جنسیت 1372؛ حمید،  فرحمند ، - 2
کارشناسی نامه متیل تستسترون. پایان هورمون آلفا بوسیله معمولی
دریایی. علوم و طبیعی مدرس. دانشکده منابع تربیت دانشگاه ارشد.

55 تا صفحات41
مطالعه روشهاي محمود .1376؛ بهمنی،  اهللا؛ رضوان ، ــی -کاظم 3
ــش فیزیولوژي بخ ــماهیان. تاس مختلف ــاي ه گونه ــی جنس ــدد غ

خاویاري بین اللمللی ماهیان ماهی. انستیتو تحقیقات وبیوشیمی

میشوند بد ن وارد غذا با که همراه ــفولیپیدهایی فس نر ماهیان در کرد احتماال گزارش
باال به را نر جنس درعضله لیپید افزایش همچنین وي گردند . می پخش گنادها ــن بی
باال به را ریزي تخم قبل از ماده ماهی عضله لیپید ولی افزایش ــرید تري گلیس بودن

د اد. نسبت ماده جنس در عضله فسفولیپید بودن
جنس  د و از یک هیچ در ماهی تغییرات پروتئین الشه روي گناد ي تکامل اثرات
صورت مطالعات با نظر این از که  ،(p>0 /05) دار نبود معنی آزمایش انجام دوره طی
در وهمانگونه که است هماهنگ بود ه سیم روي ماهی (12) Komva ــط توس پذیرفته
تخمریزي زمان به ــدن نزد یک ش با گردید ــاهده مش 4 1و و نمود ارهاي 2و3 جداول
ماده جنس د ر که اي گونه داد به نشان را ضعیفی خیلی روند کاهشی الشه پروتئین
به گنادي تکامل ΙΙΙ -ΙΙ مرحله ــه در الش بافت ــک خش وزن درصد 87/1 میزان از

نردر تیمارهاي مختلف کپور عضله چربی بررسی تغییرات نمودار 3-

در تیمارهاي مختلف نر کپور پروتئین عضله بررسی تغییرات نمودار 4-
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نقره کپور تخمدان ماهی تکاملی سیکل ــی رجب.1372؛ بررس محمدنظري، - 4
تهران. د انشگاه ــت محیط زیس گروه شیالت و ــد. ارش ــی کارشناس نامه پایان اي.

75 صفحات 56 تا
ــتورالعمل د س میگو. و ماهی تغذیه 1379؛ غذا و ش. ، دادگر ع; فر، متین - 5
ــه موسس ومیگو. ماهی پرورش در در ــا آنه از ــتفاده اس و ترکیبی غذاي ــه تهی
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