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کپور  یخاکستر و ماده خشک گوشت ماه ،یچرب ن،یپروتئ راتییوزن بر تغ ریتاث

 یمعمول
      

  *2، مجید محمدنژاد1حاجی محمد شیرمحمدلی

 رانیگرگان، ا ،یواحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالم ،یالتیمحصوالت ش یورآگروه فر -1

 رانیواحد بندرگز، دانشگاه آزاد اسالمی، بندرگز، ا الت،یگروه ش - 2

     

 چکـــیده  نوع مقـاله

ود زنده سن و جنس موج ،یزندگ طیمح ه،یبه نوع تغذ انیدر بدن آبز ییایمیش بیترک ریمقاد  مقاله پژوهشی اصیل
 هیتغذ یبه انتخاب گونه مناسب برا ییایمیش باتیترک زانیدانستن م یدارد. از طرف یبستگ

 یشت ماهگو تیفیک راتییتغ زانیم یبررس نی. در ادنمای¬یکمک م ییغذا عیانسان و صنا
 یعدد ماه 25منظور تعداد  نیقرار گرفت. بد یمختلف مورد بررس یهازندر و یکپور پرورش
 1600گرم تا  500از  یمختلف وزن یهاهسال دوم پرورش از گرو یساله در ط 2 یکپورپرروش

خاکستر و ماده خشک گوشت  ،یچرب ن،یپروتئ زانیم یرگیقرار گرفتند. اندازه یگرم مورد بررس
 نیپروتئ نیانگینشان داد که م یبررس جی. نتارفتیانجام پذ ییمواد غذا شگاهیدر آزما انیماه

 خاکستر درصد، 429/9±937/0 یدرصد، چرب 209/10±106/2 یکپور پرورش یگوشت ماه

 قیتحق جینتا نکهیباشد. ضمن امی درصد 03/21±62/1 خشک ماده و درصد 198/0±407/1

مختلف  یهادر وزن یرورشکپور پ یگوشت ماه یفیک یفاکتورها نیکه ب کند¬یم انیحاضر ب

 چیه دهد¬یحاضر نشان م قیتحق جی. نتا(P> 0.05)وجود ندارد  داری¬یتفاوت معن
کپور  یخاکستر، ماده خشک( گوشت و وزن ماه ،یچرب ن،ی)پروئ یمغذ باتیترک نیب یارتباط
در  یفاوتت چیه نیگوشت آن ندارد، بنابرا تیفیبر ک یریتاث یو جود ندارد و وزن ماه یمعمول

 وجود ندارد. ییکپور در اوزان مختلف از لحاظ ارزش غذا یماه گوشت
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 خاکستر ، ماده خشک، وزن، ماهی کپورپرورشی، چربی، پروتئین :هاکــلید واژه  

 

 مقدمه

 یان وآبز وانسان  یبرا ینیمنبع مهم و با ارزش پروتئ یماه

در جهان است. از سال ی وانیح ییمواد غذا دیبخش تول نیعتریسر

 باًیدر حال حاضر ، تقربوده است.  درصد 9/8نرخ رشد ساالنه  1970

شود و یم نیتأم یپروریجهان توسط آبز ییغذا ماهیان از 50٪

 یقاضات به یقابل توجه زانیرا دارد که به م لیپتانس نیا نیهمچن

 یمصرف ماه. [1] در حال رشد جهان کمک کند تیجمع ییمواد غذا

 میاز رژ یبه عنوان بخش مهم یماه .همراه است یادیز دیبا فوا

ان فراهم انس هیتغذ یبرا ی رانیپروتئ، منبع مقرون به صرفه ییغذا

 یهای، چربادیز نیداشتن پروتئ لیها به دلیماه. [2و3] کندیم

اهش در ک یتوانند نقش مهمی، میها و مواد معدننیتامیاشباع، وریغ

در کودکان خردسال، زنان باردار و افراد مسن  ژهیبه و هیسوء تغذ

 روققلب و ع یهایماریبمانع از ابتال به  یمصرف ماه. داشته باشند

از انواع سرطان،  یبرخ ی وچاق شیافزا مانع از و مانند فشار خون

مصرف  دیبا وجود فوا. [3] شودیم یمغز بیو آس مریآلزا یماریب

های حاصل از آن در سبد سهم مصرف آبزیان و فراورده، یماه

کیلوگرم  2/19خانوارهای ایرانی در مقایسه با مصرف سرانه جهان )

( بسیار پایین است و طبق آمار سازمان شیالت ایران 2012در سال 
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بوده  1393کیلوگرم در سال  2/9متوسط سرانه آبزیان در کشور 

 12ها مصرف ییکایآمر یبرا یمیرژ یهاستورالعملد .[4] است

 یسازیجهان. [3و5] کندیم هیرا توص ییایدر یدر سال غذاها لوگرمیک

ال ح نیدر ع وشده  یاقتصاد یکپارچگی افزایش بازارها منجر به

 تیفیک یمصرف کننده برا یتقاضا شیبه برآورده شدن افزا ازین

ت و ، صنعت گوش نیه است. بنابرافراهم گردید زیگوشت را ن یباال

 ینداردها، از استایرقابتبازار  حفظ یبرا دیبا آبزیان دکنندگانیتول

، نهیمز نیکنند. در ا یرویکننده پمصرف یهاخواسته نیمع یفیک

 اتیتواند بر خصوصیاستفاده شود که م یالزم است از عوامل مختلف

 یماه فیضع تیفیک. [1] بگذارد ریگوشت و الشه تأث تیفیک یاصل

باشد،  مضر اریبس یانماه رشیو پذ یابیمصرف، بازار یتواند برایم

. [3] تاسی وانیح نیمنابع پروتئ نیاز بهتر یکی یوجود ماه نیبا ا

 یپروریمصرف کنندگان صنعت آبز نیگوشت در ب تیفیالشه و ک

 با سالمت و میامر به طور مستق نیا رایز ،کرده است دایپ تیاهم

عمده ( قسمت لهی)ف یاسکلت چهیماه . [6] انسان ارتباط دارد هیتغذ

 یهاچهیاست. بر خالف پستانداران و پرندگان که ماه یماه یخوراک

قرار گرفته است،  یطوالن اریبس افیال یهاآنها در دسته یاسکلت

 رندیگیقرار م یاچهیماه یهاتر و در ورقهکوتاه یماه یهاچهیماه

عملکرد  .ندشویگفته م myomeres ای myotomesکه به آن 

سبت به ن یریگو وزن الشه است و اندازه لهیوزن ف نی، نسبت بلهیف

 یخوراک ریو غ ینسبت قسمت خوراک. [1] بدن است یقسمت خوراک

 زانیه متواند بیم یفصل دیبسته به نوع، وزن، اندازه و ص یالشه ماه

 شامل ماهی گوشت شیمیایی ترکیب .[7] متفاوت باشد یقابل توجه

 و است معدنی مواد و ویتامینها کربوهیدرات، چربی، پروتئین، آب،

 یماه. [8] باشدمی آمینه و اسیدهای چرب اسیدهای انواع از غنی منبع

پور ک. است نیریآب ششده اهلی یدر سراسر جهان ماه یکپور معمول

 مهیگسترده، ن دیتول یاز مناطق برا یاریگونه غالب در بس یمعمول

ابلیت از قبیل ق ییایمزا لیبه دل نیریآب ش یماه متراکمو  متراکم

و مقاومت باال در برابر  گسترده تولید مثل، اصالح، انتخاب برتر

در  رییکپور با تغ یهایرشد ماه. [7] باشدمی مختلف یهایماریب

 نیا همراه است. بدن باتی، صفات الشه و ترککیصفات مورفومتر

دهنده  لیتشک یاصل یهادر بافت یتوسعه افتراق جهینت راتییتغ

با توجه . [9] است یچرب یهاها و بافتچهیاستخوان، ماه یعنی، یماه

 تیفیک نیی، تعیانماه یهاو فرآورده یروز افزون ماه یبه تقاضا

به عنوان  کیفیت و ارزش غذایی رایاست ز یضرور یماه گوشت

ظر در ن و پذیرش توسط مصرف کنندگان یاهگفروش یعامل اصل

تاکنون تحقیقات زیادی در خصوص کیفیت گوشت  شود.یگرفته م

از  برخی یگیرازهندا. [10و11] ماهیان مختلف صورت گرفته است

 خاکسترو  چربی ،تئینوپر ،طوبتر دـصدر  دـمانن شیمیایی تترکیبا

و  ییاذــغارزش  دنوــنم خصــمش ایرــب ناـماهی تـگوشدر 

گوشت یا همان  . در این تحقیق ترکیبات[12] الزم است آن ریتجا

های اصلی ماهیان پرورشی فیله ماهی کپور پرورشی که از گونه

انبه دلیل مقبولیت در بین مردم بویژه استباشد گرمابی در کشور می

 مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. های شمالی

 

 هامواد و روش

به منظور تعیین میزان پروتئین، چربی،  1397مطالعه حاضر در سال 

نمونه  25و ماده خشک فیله ماهی کپور پرورشی بر روی  خاکستر

بررسی شد. بدین منظور در ابتدای فصل بهار پس از رهاسازی 

گروه  5ماهیان کپور پرورشی در داخل استخرهای خاکی پرورشی در 

وزنی مورد بررسی قرار گرفتند. شرایط پرورش ماهیان در طول دوره 

باشد و ماه می 6ورش بیش از یکسان بود. از انجاییکه طول دوره پر

رسند. لذا ماهیان در پایان دوره به وزن قابل عرضه به بازار می

طراحی آزمایش به صورت نمونه برداری از ماهیان با اندازه بازاری و 

قابل مصرف توسط مصرف کننده انجام پذیرفت. معموال ماهیان 

ایان باشند در پگرم می 500قابل مصرف در بازار فروش بیش از 

کیلوگرم و بسته به شرایط پرورش و  1سال دوم پرورش به بیش از 

رسد. بنابراین در کیلوگرم هم می 2زمان صید تا انتهای زمستان به 

و  700،1000،1300، 500های متوسط این تحقیق ماهیان در گروه

گرم مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه برداری از هر گروه به  1600

اهی انجام پذیرفت. به منظور انجام نمونه گیری پس نمونه م 5تعداد 

از صید ماهیان بوسیله تورهای مخصوص ماهیگیری تعداد معینی 

های مورد نظر جداسازی گردیده و پس از بررسی ماهی در گروه

وضعیت ظاهری ماهی به منظور اطمینان از شرایط نرمال ماهی و 

انتخاب گردیدند.  عدد ماهی 5های غیرعادی تعداد عدم وجود نشانه

ها ابتدا ماهیان مورد نظر با ترازوی دیجیتال وزن بعد از انتخاب نمونه
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گیری و ثبت شدند. در ادامه به منظور کش طول آنها اندازهو با خط

گرم عضله از هر نمونه  100بررسی کیفیت گوشت )فیله( میزان 

گذاری های مخصوص قرار داده و شمارهماهی جدا و در پک

های اخذ شده جهت تعیین میزان پروتئین، چربی، دند. نمونهگردی

خاکستر و ماده خشک به آزمایشگاه آنالیز مواد غذایی ارسال 

در آزمایشگاه مواد غذایی آنالیز کیفیت گوشت بر اساس گردیدند. 

انجام پذیرفت. بعد از خشک کردن، درصد  AOAC(1990)روش 

اکستر با استفاده از گردید. سپس خرطوبت و ماده خشک محاسبه 

ساعت  6درجه سانتیگراد به مدت  550کوره الکتریکی در دمای 

گیری پروتئین خام به وسیله دستگاه کجلدال تعیین گردید. اندازه

 بیضر در آن ضرب و کل تروژنین نییتع قیطر از و نیمه اتوماتیک

و تعیین میزان چربی کل به وسیله دستگاه سوکسله و با  25/6

پس از جمع آوری  .[13] استفاده از اتر به عنوان حالل صورت پذیرفت

 تحلیل و تجزیه برای  SPSS 22افزار نرم اطالعات آزمایشگاهی از

  Excel 2010ها و برای رسم نمودارها از نرم افزارهداد کلیه

 –ها با استفاده از آزمون )شاپیرودادهگردید. نرمال بودن  استفاده

ا هتک عاملویلک( تست گردید و جهت بررسی همزمان تاثیر تک

های مختلف وزنی و نوع ماهی( و همچنین اثرات متقابل بر )گروه

روی فاکتورهای مورد بررسی از آزمون آنالیز واریانس دو طرفه )دو 

طرفه انس یکعامله( استفاده شد. همچنین از آزمون تجزیه واری

(One-way ANOVA) ها بر تک عاملجهت بررسی تاثیر تک

های همگن از روی فاکتورهای مورد بررسی و برای جداسازی گروه

های استفاده شد. برای داده %5آزمون توکی در سطح احتمال 

 د. استفاده گردی والیسغیرنرمال از آزمون غیرپارامتریک کروسکال

 

 نتایج

میزان پروتئین، چربی، خاکستر و ماده خشک ماهی نتایج بررسی 

ارائه شده است. بر اساس نتایج بررسی حاضر  1کپور در جدول 

میانگین پروتئین گوشت ماهی کپورمعمولی برابر با 

باشد. ضمن اینکه نتایج تغییرات چربی درصد می 106/2±209/10

هم نشان داد که میانگین چربی گوشت  گوشت در اوزان مختلف

باشد. همچنین بر اساس نتایج این درصد می 429/9±937/0ابر با بر

تحقیق میزان خاکستر و ماده خشک گوشت ماهی کپورپرورشی به 

درصد تعیین  03/21±62/1درصد و  407/1±198/0ترتیب برابر 

از لحاظ  نشان داده شده است 1بر اساس نتایج که در جدول  گردید.

تفاوت معنی دار آماری  مختلفهای میزان پروتئین گوشت در وزن

(. در میزان چربی گوشت هر چند بر اساس P> 0.05وجود ندارد )

شود اما در مجموع نتایج یک روند کاهشی با افزایش وزن دیده می

(. P> 0.05داری در اوزان مختلف مشاهده نگردید )اختالف معنی

ییرات غبررسی تغییرات خاکستر نشان داد این فاکتور با تغییرات وزن ت

(. درصد ماده خشک گوشت P> 0.05داری نداشته است )معنی

وهداری را در گرماهی کپورمعمولی هم تغییرات متفاوت اما غیرمعنی

 (.P> 0.05های مختلف وزنی نشان داد )

میانگین درصد ترکیبات شیمیایی گوشت ماهی کپور ( 1جدول 

 های وزنی مختلفمعمولی در گروه

 

 

 

 میانگین گرمی 1600 گرمی 1300 گرمی 1000 گرمی 700 گرمی 500 ترکیبات شیمیایی/گروهها

 209/10±106/2 129/10±468/1 837/10±998/2 220/9±284/0 105/10±641/1 176/10±878/3 )%( پروتئین

 429/9±937/0 645/8±643/0 399/9±104/1 287/9±143/0 957/9±432/0 624/9±971/1 )%( چربی

 407/1±198/0 294/1±064/0 296/1±245/0 362/1±071/0 565/1±034/0 547/1±293/0 )%(خاکستر 

 03/21±62/1 068/20±76/0   533/21±304/2 821/19±43/0 596/21±246/1 347/21±20/2 )%( ماده خشک
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 بحث

و  یاهیبه منظور درک مشخصات تغذ یماه یکیزیمطالعه ساختار ف

بر اساس  یگوشت ماه تیفیک. [9] مهم است یماه تیفیک راتییتغ

-یم فیعرت یبدن اتیو خصوص ییایمیش بی، ترکیحس اتیخصوص

-توسط مصرف مالحظاتبر نحوه  کیفی اتیخصوص نیا. [3] شود

 یبرا یصفات الشه شاخص خوب. [14] گذاردیم ریتأث یکننده ماه

-یم یریگاندازه یکه به راحت ییهااست، شاخص یعملکرد خوراک

 تیفیبدن، رشد و ک بیترک یبرا یشاخص خوب نیها همچنآن شوند.

در  .[9] هستند التیمعمول در ش لیو تحل هیتجز یگوشت الشه برا

این تحقیق نیز میزان ترکیبات گوشت ماهی کپور پرورشی مورد 

مطالعه قرار گرفت تا به عنوان اطالعات الزم در اختیار مصرف 

تایج بر اساس نکنندگان و نیز صنایع غذایی شیالتی قرار گیرد. 

مطالعه حاضر میانگین پروتئین گوشت ماهی کپورمعمولی برابر با 

 429/9±937/0ن چربی برابر با میانگی درصد، 106/2±209/10

درصد، میزان خاکستر و ماده خشک گوشت ماهی کپورپرورشی به 

درصد تعیین  03/21±62/1درصد و  407/1±198/0ترتیب برابر 

 تیفیپژوهشگران، مشخص شده است که ک جیطبق نتا گردید.

گونه بسته به  کیدر  یمختلف و حت یهادر گونه یماه گوشت

و 16] متفاوت است رهی، فصل، سن، اندازه و غهی، تغذیطیمح طیشرا

 تیفیعوامل مختلف بر ک بررسی جینتابه همین دلیل . [8، 10، 15

در مطالعات مختلف متفاوت بوده است.  یکپور معمولماهی گوشت 

هی کپور در ما ییایمیش بیترکدر تحقیقی با بررسی  به عنوان مثال

 یتجار کیوتیمختلف پروب ریمقاداثر اضافه کردن 

Lactobacillus acidophilus نیپروتئ زانی، مییغذا میدر رژ 

 درصد و 20/32تا  81/22 بینخام  چربی درصد، 48تا  47 نیخام ب

 جیبا نتاکه  [17] درصد اعالن گردید 73/5 تا 24/2 بین خاکستر مقدار

 میدر رژ مویمنابع مختلف سلن ریتأثمطالعه  بود. ریمطالعه حاضر مغا

 نیب ه راماهیچ نیپروتئ زانیمماهی کپور  یعضالن بیبر ترک ییغذا

 درصد و 51/1تا  32/1 نیب را چهیماه چربی درصد، 75/7تا  57/7

 جنتای با که [18]درصد نشان داد  34/0تا  29/0 نیب چهماهی خاکستر

با  یماه ینیگزیجاهمچنین نتایج بررسی  بود. ریمغا حاضر قیتحق

 زانیم یکپور معمولماهی بدن  بیبر ترکدر جیره غذایی آفتابگردان 

 4/11تا  89/8 ی راچرب یدرصد، محتوا 6/15تا  97/12را  نیپروتئ

 جیبا نتا که [16]نشان داد درصد  38/4تا  98/1را درصد و خاکستر 

 یربسطوح چ ریتأثدر مطالعه دیگری  مطالعه حاضر مطابقت نداشت.

 گرفت قرار یمورد بررس یور معمولبدن کپ باتیبر ترک ییغذا میرژ

 40/20تا  76/18از  چهیخام ماه نیپروتئ زانیکه م اعالن شدو 

 تا 15/1 از خام خاکستر و درصد 84/2تا  19/2خام از  چربی درصد،

العه در مط .مغایر بودحاضر  قیتحق جکه با نتای[ 19] است درصد 34/1

بر  Lactobacillus delbrueckii یی حاویغذا میرژ ریتأث

 درصد، 85/12تا  02/12 نیپروتئ ماهی کپور میزانبدن  باتیترک

 72/3 نیخاکستر ب زانمی درصد و 31/4تا  14/4 بین یچرب زانمی

مغایر حاضر  مطالعه جینتا با که [20] گردید درصد گزارش 81/3تا 

که علت مغایرت مطالعات ذکر شده فوق با تحقیق جاری  .بود

 ای هیتغذ ی وطیمحهمانطوریکه عنوان گردید به عوامل مختلف 

 گردد.برمی

 در آبزیان عضله در خاکستر کربوهیدرات و چربی، پروتئین، میزان

 طور بدن ماهی به ترکیبات .[21] است متفاوت مختلف هایگونه

 .[22] است مقدار خاکستر و پروتئین چربی، آب، آنالیزهای تقریبی

افزایش مقدار پروتئین خام و چربی خام الشه نشان دهنده رشد خوب 

 در است ترکیب ترین مهم که پروتئین محتوای. [23] باشدماهی می

پروتئین بافت ماهی  .[24] کمی دارد تغییرات به تمایل سالم ماهیان

نبع چنین یک مو همبه عنوان یک ترکیب مطلوب از اسیدهای آمینه 

. در [25] است Dو  Aو غنی از ویتامین  Bغنی از گروه ویتامین 

مطالعه حاضر میزان پروتئین گوشت ماهی کپورمعمولی برابر 

 نماهیادر  تئینورـپ ایمحتودرصد تعیین گردید.  106/2±209/10

 17 تا 13 شیرینآب  ناـماهیو در درصد  21 تا 8 ودحددر  یاییدر

که با توجه به نتایج این بررسی میزان پروتئین  [12] باشد یـمدرصد 

گوشت کپور معمولی جزو ماهیان با پروتئین معمولی و یا کم در 

درصد داشته  17مقایسه با ماهیان دیگر که مقادیر باال و بیشتر از 

، شلج (Carasobarbus luteus)اند از قبیل ماهی حمری 

)Aspius vorax( [26] بیاه آب شیرین ،)Liza abu( کفال ،

، مید  (Liza macrolepis)، بیاه (Liza auratusطالیی 

)Liza  klunzingeri( [8]گربه ماهی ، Hemisynodontis (

membranacea) هرینگ ،(Clupea harengus ) تیالپیا ،
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)Tilapia zilli( [27] تون ماهی پهن ، Orcynopsis(

)unicolorتون زرده باله ، (Euthynnus affinis) [28] ،

، قباد  )(Otolithes ruber، شوریده [29] ماکرل، کاد

(Scomberomorus guttatus)  شیر ،

) Scomberomorus commerson( [10] چربی  باشد.می

 ,EPA) 3-ماهی به سبب حضور اسیدهای چرب غیراشباع امگا

DHA)ریا، نقش بسیاری در سالمتی و پیشگیری از بسیاری از بیم

ماهیان از لحاظ چربی گوشت به دو  .[30] ها از جمله حمله قلبی دارد

وند. شچرب یا گوشت سفید تقسیم میگروه ماهیان پرچرب و کم

د باشند ماننمیماهیان پرچرب دارای مقادیر باالی چربی در گوشت 

 22درصد(، هرینگ ) 18درصد(، ساردین ) 5/23ماهی ماکرل )

یا دارای گوشت سفید دارای مقادیر بسیار درصد(. ماهیان کم چرب 

درصد( و هاد  99/0پایین چربی در گوشت هستند مانند ماهی کاد )

همانطور که بیان شد میزان چربی از زیر  .[31] درصد( 1/0-6/0داک )

تواند متغیر باشد. درصد در گوشت ماهیان می 20درصد تا باالی  1

 429/9±937/0ق برابر میزان چربی ماهی کپورمعمولی در این تحقی

درصد محاسبه گردید که با توجه به بررسی حاضر و مقایسه آن با 

مطالعات سایر محققین شاید بتوان ماهی کپور پرورشی را جزو 

لحاظ کرد. بدین ترتیب کپور معمولی دارای ماهیان با چربی متوسط 

چربی بسیار باالتری از برخی ماهیان مانند ماهی بیاه آب شیرین، 

 ، کفال پشت سبز[7] مید ،[26] کفال طالیی، بیاه، ماهی حمری، شلج
، Carcharhinus macloti( [32](تیز ماهی نوک، کوسه[28]

و  [10]، شوریده، قباد، شیر Upeneus moluccensis [33]ماهی 

، تون ماهی [7] بسیار کمتر از ماهیانی از قبیل هرینگ، ماکرل، تیالپیا

) Dicentrarchus، باس دریایی [28] پهن، تون زرده باله

) labrax [34]  و ماهیMullus surmuletus [33]  باشد.می 

مقدار کل ماده غذایی بدون در نظر گرفتن درصد رطوبت را ماده 

گویند که در کل شامل مجموع پروتئین، چربی، فیبرخام خشک می

 اغلب تولیدشده . خاکسترشودو عناصر معدنی در ماده غذایی می

 آهن، کلسیم، منیزیم، منگنز، پتاسیم، سدیم، مانند موادی شامل

 معدنی مواد میزان بیانگر خاکستر میزان باشد.می کلر و فسفر گوگرد،

میزان  به باشد کهمی یضرور عناصر شامل و باشدمی آلی بافت در

بر اساس نتایج این . [8]دارند  وجود محدود در بدن ماهی و آبزیان

خاکستر و ماده خشک گوشت ماهی کپورپرورشی به تحقیق میزان 

درصد گزارش  03/21±62/1درصد و  407/1±198/0ترتیب برابر 

که بیشتر از میزان خاکستر موجود در ماهی بیاه آب شیرین، شد 

، شوریده، [28] ، کفال پشت سبز[26] ، حمری، شلج[8] کفال طالیی

 شیر ،[8] و بسیار کمتر از ماهیانی از قبیل بیاه، مید ،[29] ، کاد[10] قباد
باس  ،[28] ، تون ماهی پهن، تون زرده باله[27] ، ماکرل، هرینگ[10]

 Latesو ماهی Clarias anguillaris ، ماهی[34] دریایی

 niloticus [35] وان تباشد. بر اساس مقایسه صورت گرفته میمی

معمولی جزو ماهیان دارای مواد اینطور بیان کرد که ماهی کپور 

 گردد.معدنی مناسب محسوب می

عوامل  .[3] استزا زا و درونعوامل برون ریتحت تأث یماه تیفکی

 یو پارامترها هی، دفعات تغذییغذا جیره بیبرون زا شامل ترک

زا عوامل درون. [14] باشندمیدما  و pH، یمانند شور یماه یطیمح

 توضعی، سن، اندازه، جنس و یهستند و با مرحله زندگ یکیژنت

، تفاوت در ایهدر مطالع . مثال[3] ارتباط دارند یدر ماه یکیآناتوم

 Oreochromis) لین تیالپیای تیجمع نیدر ب تیفیک

niloticusاین عوامل . نسبت داده شده است یطی( به عوامل مح

ثیر کیفیت حسی تأ و ترجیحا در چندین گونه ماهی در ترکیب بدن

. با افزایش سن و وزن میزان ذخیره چربی بدن افزایش [3] گذاردمی

یابد. هضم پذیری پروتئین، چربی و انرژی تحت تاثیر وزن بدن می

. ترکیبات چربی، مهمترین [13] یابداست و با افزایش وزن کاهش می

جنبه کیفیت غذایی ماهی بوده که بسته به نوع تغذیه ماهی دچار 

شوند و بیشترین اختالف را از نظر مقداری در بدن ماهی تغییر می

 این است ممکن نیز خاص یک گونه در حتی .[16] دهندنشان می

 آن مقدار حداقل که شود مشاهده سال مختلف فصول در اختالف

. با توجه به نتایج محققین مشخص [8] است ریزیتخم هنگام معموالً 

تی های مختلف و حماهیان در گونه گردیده که میزان کیفیت گوشت

ن، اندازه ای، فصل، سدر یک گونه نیز بسته به شرایط محیطی، تغذیه

 ترکیبات .[10] سارییعسکر وزاده والیتو غیره متفاوت است 

،  (Otolithes ruber)شوریده  ماهی گونه سه عضله

شیر  و  (Scomberomorus guttatus)قباد

(Scomberomorus commerson) مطالعه را خلیج فارس 

نمودند و تفاوت بین ترکیبات در بین سه گونه را اعالن کردند. 
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 Barbus)بنی  ماهی بدن ترکیبات به بررسی [15] شریفیان

sharpeyi) آبی در منابع مختلف های طولیگروه محدوده در 

 خوزستان پرداخت. نتایج ایشان مشخص کرد که بیشترین استان

 باشد.می مترمیلی 95 تا 30 طولی هایگروه در الشه پروتئین میزان

 نشان کاهش الشه پروتئین میزان ماهی، طول افزایش با بطوریکه

 149تا  10طولی گروه به نیزمربوط الشه چربی میزان ین. کمترداد

 هایهگرو در پروتئین میزان کاهش با که نحوی به بود، مترمیلی

شد.  مشاهده بنی ماهی الشه در چربی میزان افزایش طولی،

 و شود دیده  99تا  30طولی  گروه در الشه خاکستر میزان بیشترین

 کالبد خاکستر ازمیزان بنی، ماهی طول میزان افزایش با آن از بعد

 مترمیلی 440 تا 360 طولی گروه در میزان کاسته، کمترین آن

تقریبی  ترکیبات [8] عسکری ساری و همکاران .گردید مشاهده

 عضله چهار  )فیبر و کربوهیدرات رطوبت، خاکستر، چربی، پروتئین،(

 میزان بین تحقیق این ایران را بررسی کردند. در ماهیان کفال گونه

 گونه دو عضله در کربوهیدرات و رطوبت خاکستر، پروتئین، چربی،

 دریایی مید و بیاه ماهی با تاالبی طالیی کفال و شیرین آب بیاه ماهی

 دو بین خاکستر و چربی میزان شد. اما مشاهده داریمعنی اختالف

 نداشت. همچنین داریمعنی اختالف دریایی مید و ماهی بیاه گونه

 و شیرین آب بیاه گونه ماهی دو عضله در رطوبت و خاکستر میزان

 همکاران و Yildizنداشت.  داریمعنی اختالف تاالبی طالیی کفال
پرورشی  و وحشی ماهی عضله با اندازه گیری [36]

Dicentrarchus labrax با فصل زمستان در که نمودند تعیین 

 و کاهش یافته عضله آب محتوای چربی و پروتئین محتوای افزایش

کاهش یافته  پروتئین و چربی آب، محتوای افزایش با بهار فصل در

 بدن مختلف ترکیبات تغییر روی بر [37] همکاران و Tzikas است.

 نتایج نمودند. مطالعه Trachurus mediterraneusماهی 

 به طوری است، چربی محتوای در تغییرات میزان داد بیشترین نشان

  رسید. خود حد ترینپایین به چربی میزان ریزیتخم فصل در که

Makanjuola [31] چربی، پروتئین، شیمیایی ترکیبات میزان 

 هامور ماهی گونه سه در عضله کربوهیدرات و رطوبت خاکستر،

نمود.  و اختالف مقادیر را بیان را تعیین گربه ماهی و ماکرل معمولی،

Aberoumand [28] پروتئین، چربی، شیمیایی ترکیبات میزان 

را  سبز پشت کفالوزرده  تون ،پهن تون ماهی گونه سه در خاکستر

اما بر خالف بسیاری  .نمود و اختالف بین آنها را اعالن کرد سنجش

از تحقیقات دیگر که بعضا در باال به آن اشاره گردید نتایج این 

بررسی با آنها متفاوت بوده است و در این بررسی این ارتباط در 

بر اساس نتایج تحقیق جاری خصوص وزن ماهی مشاهده نگردید. 

هرچند میزان چربی و خاکستر در اوزان پایین بیشتر بوده است اما 

یج نهایی و کلی نشان داد تغییرات پروتئین، چربی، خاکستر و ماده نتا

خشک گوشت ماهی کپورپرورشی با وزن ماهی دستخوش تغییر 

های مختلف وزنی ندارند داری در گروهگردد و هیچ تفاوت معنینمی

(P> 0.05 .) 

 یدرک ماه یدر چگونگ یادیز ریتأث یگوشت ماه یاچهیماه بیترک

 یعموم تیتوسط مصرف کننده از نظر طعم ، عطر و طعم و مقبول

 ابانتخو  ییالشه، ارزش غذا تیفیک یاسهیمقا یابیارز[ 3و38] دارد

 (Oreochromis niloticus) ماهی تیالپیای نیلکننده مصرف

 لقیتکه نشان داد  مبابوهیمتفاوت در ز یبا سطح آلودگ گروهاز دو 

ه و کنندمصرف یباورها جهینت یماه تیفیمصرف کنندگان از ک

که این موضوع در بین ، [3] باشدمیمحصول خام  یبدن اتیخصوص

های شمالی های ماهی در ایران مخصوصا در استانمصرف کننده

شود و مردم بر اساس یک باور و عادت قدیمی به وضوح دیده می

یان هاوال گرایش بیشتری به مصرف ماهیان بزرگتر دارند و ثانیا ما

دانند که این موضوع خود نیز دریایی را بهتر از ماهیان پرورشی می

بر بازار اقتصادی ماهیان پرورشی هم تاثیر زیادی گذاشته است. چرا 

که همانطور که گفته شد این امر الزاما در همه جای دنیا یکسان 

باشد. ضمن اینکه افزایش باشد و بسته به شرایط متفاوت مینمی

تواند به عنوان یک های اخیر نیز میدریای خزر در سالآلودگی آب 

عامل محدود کننده اصلی در مصرف ماهیان دریایی مد نظر قرار 

از  عاریمانند  یمنیا یهاجنبه و یماه تیفیکگیرد. همچنین 

، سموم دفع آفات، مواد سموم زیستیمضر، انگل،  یهایباکتر

شود. یرا شامل م گریو مواد د ها، فلزات سنگینآفت کش یی،ایمیش

های ممکن است به دالیل مختلف از قبیل فساد، طعم یبه طور کل

غیر مستقیم، آلوگی آب و ... ماهیان وحشی نسبت به ماهیان 

لذا با توجه به اینکه  .[3] پرورشی از کیفیت پایینتری برخوردار باشند

ماهی کپور پرورشی در شمال از مقبولیت کمتری در مقایسه به ماهی 

باشد به نظر مقایسه بررسی کیفیت گوشت کپور دریایی برخوردار می
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های آتی مطالعاتی کمک شایانی در تواند به عنوان برنامهآنها می

هی اانتخاب نوع ماهی کپور مورد استفاده برای مصرف کنندگان م

 نماید.
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The body chemical composition in aquatic organisms is related to nutrition, habitat, age and sex. 

On the other hand, knowing the amount of chemical compositions helps to select the appropriate 

species for human nutrition and food industry. In this study, the change in chemical composition 

of common carp in different weights was investigated. For this purpose, 25 two-year-old carp 

were studied during the second year of rearing from different weight groups from 500 g to 1600 

g. Protein, fat, ash and dry matter content of fish meat were measured. The results showed that 

the mean protein content of carp was 10.209 ± 2.106 %, fat was 9.429 ± 0.937%, ash 1.407 ± 

198 % and dry matter 21.13 ± 1.62%, respectively. In addition, the results of this study indicate 

that there is no significant difference between chemical compositions of carp in different weights 

(P> 0.05). The results of the present study show that there is no relationship between chemical 

compositions (protein, fat, ash, dry matter) and the weight of common carp and the weight of 

fish has no effect on the chemical compositions. Therefore, there is no difference in common 

carp meat chemical compositions in different weights. 
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