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مقایسه تركيبات بافت عضله ماهی شلج ( )Aspius voraxو حمری ( )Carasobarbus luteusرودخانه كرخه
استان خوزستان

*4

احمد جليزی ،1ابوالفضل عسکری ساری ،2مژده چله مال دزفول نژاد 3و محمد والیت زاده
 2 ،1و .3گروه شيالت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران
 .4باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،اهواز ،ایران
تاریخ دریافت1331/33/11 :

تاریخ پذیرش1331/30/33:

چکيده
این تحقیق در سال  0951به منظور تعیین و مقایسه میزان پروتئین ،چربی ،کربوهیدرات ،فیبر ،خاکستر و رطوبت در دو گونه
ماهی شلج ( )Aspius voraxو حمری ( )Carasobarbus luteusانجام شد 09 .قطعه ماهی حمری و  01قطعه ماهی شلج
از رودخانه کرخه تهیه شدند .میانگین میزان پروتئین ،چربی ،خاکستر و رطوبت در ماهی حمری به ترتیب ،01/05±1/93
 0/12±1/11 ،9/19±1/09و  17/19±1/91درصد و در ماهی شلج به ترتیب  0/02±1/15 ،1/31±1/11 ،02/01±1/93و
 11/01±1/71درصد به دست آمد .میزان رطوبت بین دو گونه حمری و شلج اختالف معنی داری داشت ( ،)P<1/19اما بین
میزان پروتئین ،خاکستر و چربی در دو گونه مورد مطالعه ماهی اختالف معنی داری مشاهده نشد ( .)P≥1/19میزان پروتئین
در عضله ماهی شلج باالتر از ماهی حمری بود ،اما میزان چربی ،رطوبت و خاکستر در عضله ماهی حمری باالتر از ماهی شلج
به دست آمد .بنابراین نتایج نشان می دهد که از نظر پروتئین جانوری ماهی شلج نسبت به ماهی حمری مناسب تر است.
واژگان كليدی :پروتئین ،چربی ،فیبر ،کربوهیدرات ،ماهی حمری ،ماهی شلج
*نگارنده پاسخگوmv.5908@gmail.com:
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مقدمه

کربوهیدرات بسیار محدود ،فیبر و عناصر ضروری می

ماهیان از گذشته به عنوان یکی از غذاهای بسیار مهم از

باشد .بر اساس تحقیق و مطالعه های کلینیکی صورت

نظر ارزش های غذایی و حتی دارویی مطرح بوده اند.

گرفته ،مصرف ماهی و فرآورده های آبزیان تأثیر شگرفی

ماهی با دارا بودن میانگین  05درصد پروتئین و قابلیت

بر پیشگیری و حتی درمان بسیاری از بیماری ها دارد

جذب  55درصد از این میزان پروتئین توسط انسان و

(کوچکیان صبور و یاسمی.(0951 ،

همچنین چربی ها و اسید آمینه های ضروری ،ویتامین ها

پروتئین مهم ترین جزء خوراکی عضله ماهی است و حدود

و مواد معدنی مهم از نظر غذایی ،دارای ارزش باالیی می

 09-19درصد مجموع وزن قسمت گوشتی را تشکیل می

باشد (رضوی شیرازی .)0921 ،قسمت اصلی خوراکی

دهد .پروتئین ها نقش های متعددی را به عهده دارند که

ماهیان ،عضالتی هستند که در ناحیه تنه و ساقه دمی در

از آن میان می توان به نقش آن ها به عنوان کاتالیزور،

دو طرف ستون مهره ها قرار گرفته اند .نسبت این قسمت

ناقل مولکولی پذیرنده عالیم بیولوژیک و اجزاء ساختمانی

خوراکی به وزن کل بدن بر اساس گونه ماهی متغیر است

اشاره نمود (رضوی شیرازی .)0921 ،پروتئین در تمام

(رضوی شیرازی.)0923 ،

سلول های بدن آبزیان وجود دارند و رابطه نزدیکی بین

ترکیب شیمیایی گوشت ماهیان شامل آب ،پروتئین،

آن ها و کلیه مراحل اعمال حیاتی مولکول وجود دارد

چربی ،کربوهیدرات ،ویتامین و مواد معدنی است (رضوی

( )Aberoumand, 2012 ; Sabetian et al., 2012و

شیرازی .)0921 ،آب بیشترین وزن گوشت ماهی را

همچنین رشد ماهی بیش از هرچیز به وسیله میزان

تشکیل می دهد ،به طوری که در ماهیان کم چرب حدود

پروتئین تعیین می گردد.

 21درصد و در ماهیان چرب حدود  11درصد وزنی

کربوهیدرات ها به ترکیب های شیمیایی خنثی ،حاوی

گوشت را آب شامل می شود (کوچکیان صبور و یاسمی،

عناصر کربن ،هیدروژن و اکسیژن اطالق می شود .نسبت

 .)0951لذا شناسایی ترکیب های شیمیایی اصلی بدن

هیدروژن و اکسیژن در این ترکیب ها همانند نسبت این

ماهیان و نحوه توزیع مواد در سنین مختلف ضروری به

دو عنصر در آب است .کربوهیدرات های قابل دسترس

نظر می رسد (میرزایی .)0922 ،ترکیب شیمیایی گوشت

برای آبزیان پرورشی عبارتند از قندها ،نشاسته ،دکسترین

ماهی بسته به گونه ،جنس ،نوع تغذیه ،محیط زندگی،

و گلیکوژن .نشاسته به عنوان عمده ترین کربوهیدرات

سن ،مرحله بلوغ ،فصل و همچنین قسمت مختلف عضله

مصرفی در جیره غذایی آبزیان می باشد ،که به صورت

متفاوت است .عضله ماهی یک منبع منحصر به فرد مواد

خام با ضریب تبدیل تقریبا پایین در دستگاه گوارش

مغذی و پروتئین با قابلیت هضم آسان است .گوشت ماهی

ماهیان پرورشی وجود دارد (مالردی و احمدی.)0929 ،

عالوه بر پروتئین ،شامل چربی مفید برای بدن انسان،
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حدود  071گونه ماهی در آب های داخلی ایران شناسایی

نعیم در پایین دست رودخانه کرخه صید شد .نمونه

شده است که غالبا متعلق به سه خانواده کپور ماهیان

برداری به صورت کامال تصادفی به کمک تور گوشگیر

( ،)Cyprinidaeرفتگر ماهیان ( )Balitoridaeو سگ -

رودخانه ای انجام شد .پس از نمونه برداری ،ماهیان در

ماهیان ( )Cobitidaeمی باشند (عبدلی .)0912 ،خانواده

جعبه های یونولیت یخ پوشی شده به آزمایشگاه برای

کپور ماهیان گسترش جغرافیایی باالیی دارند ،این خانواده

عملیات آزمایشگاهی و آنالیز ترکیب شیمیایی انتقال

با  111جنس و  1711گونه بزرگترین خانواده ماهیان آب

یافتند .پس از انتقال به آزمایشگاه همهی نمونه ها با آب

شیرین میباشند (ستاری و همکاران .)0921 ،ماهی

شستشو شدند .نمونه ها کد گذاری شده ،سپس مورد

حمری و شلج از گونههای خانواده کپورماهیان میباشند

بیومتری قرار گرفتند .طول کل و وزن کل ماهی به کمک

که در رودخانهها و تاالبهای استان خوزستان شناسایی

تخته بیومتری با دقت  0میلی متر و ترازوی دیجیتال با

شده است و جزء گونههای بومی حوضه دجله و کارون

دقت  1/10گرم اندازه گیری شد .عضله سفید پشتی

محسوب می شوند (والیت زاده و همکاران .)0951 ،این

ماهیان برای تعیین ترکیبات به وسیله تیغه استیل

ماهیان جزء گونههایی میباشند که مطلوبیت آن ها از نظر

استریلیزه جدا گردید .سپس برای آنالیز ترکیب های،

ارزش اقتصادی ،تغذیه و شیالتی نسبتاً کم است (عبدلی،

گوشت ماهی با دستگاه مخلوط کن یکنواخت و مخلوط

 0912؛ عسکری .)0927 ،هدف از انجام تحقیق حاضر،

شد (.)AOAC, 1995

مقایسه میزان ترکیب های پروتئین ،چربی ،کربوهیدرات،

ارزیابی تركيبات

فیبر ،خاکستر و رطوبت در ماهی شلج و حمری جهت

برای اندازه گیری پروتئین از روش کلدال با دستگاه مدل

توصیه برای تغذیه انسانی می باشد.

 PDU-VB500ساخت ایران استفاده شد .در این روش

مواد و روش ها

در حضور سولفوریک اسید و کاتالیزور نمونه ماهی هضم

رودخانه کرخه بعد از رودخانه های کارون و سفید رود از

سپس اتم نیتروژن به وسیله یک واسطه قلیایی ترکیبات

نظر طول سومین رودخانه ایران محسوب می گردد که از

آلی نیتروژن دار به آمونیم سولفات تبدیل و آن گاه در

آبخیزهای  97کیلومتری جنوب شرقی کرمانشاه واقع در

هیدروکلریک اسید جذب شده و به وسیله تیتراسیون با

دهستان فیروزآباد سرچشمه می گیرد .رودخانه کرخه در

یک اسید مقدار آن تعیین گردید .بنابراین تعیین مقدار

مسیر حوزه آبریز استان های لرستان ،ایالم و خوزستان را

پروتئین در سه مرحله هضم ،تقطیر و تیتراسیون انجام

نیز آبدهی می کند و در نهایت در پایین دست به تاالب

شد و میزان پروتئین با استفاده از فرمول زیر محاسبه

هورالعظیم می ریزد (قائنی و ممبینی 01 .)0959 ،عدد

گردید (.)AOAC, 1995

ماهی شلج و  09قطعه ماهی حمری از روستای کوت سید
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نرمالیته اسید × میزان اسید مصرفی برای تیتراسیون × = 144×4/410درصد ازت(نیتروژن)
وزن نمونه (گرم)
درصد ازت×  =3/19درصد پروتئین
چربی به کمک دستگاه سوکسله اتوماتیک  Fossمدل

مرحله تمامی مواد باقی مانده به بوته منتقل گردیده و با

 Soxtec 2050ساخت کشور سوییس و حالل هگزان

اتانول شسته شده و در دمای  011-001درجه سانتی

نرمال (مرک آلمان) اندازه گیری شد (.)AOAC, 1995

گراد به مدت  1ساعت خشک گردید .در ادامه در دمای

برای تعیین میزان خاکستر از دستگاه کوره الکتریکی

 311درجه سانتی گراد سوزانده شد و در نهایت مقدار

 Finetechمدل  SEF 202ساخت کشور کره استفاده

فیبر به دست آمد .برای اندازه گیری کربوهیدرات  01گرم

شد .روش کار بر مبنای از بین بردن مواد آلی و باقیمانده

از نمونه همگن شده برداشته شد و توسط حرارت به مدت

مواد معدنی تا حصول روشن شدن در دمای 911-991

 51دقیقه با هیدروکلریک اسید  01درصد وزنی هیدرولیز

درجه سانتی گراد می باشد ( .)AOAC, 1995تعیین

گردید و میزان گلوکز آزاد شده را پس از اضافه کردن

درصد رطوبت ،بر اساس خشک نمودن ماده غذایی در

نمک مس دو ظرفیتی و تیتراسیون مقدار مس احیاء نشده

دمای  019±1درجه سلسیوس به مدت  0ساعت به کمک

محاسبه شد و در نهایت مقدار کربوهیدرات به دست آمد

آون فن دار مدل  UFB 400ساخت شرکت ممرت آلمان

(.)AOAC, 1995

و به روش غیرمستقیم بود (پروانه.)0911 ،

آناليز آماری

برای اندازگیری فیبر ،نمونه را به یک بشر نیم لیتری

برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS-17و

منتقل کرده و یک گرم پنبه نسوز به آن اضافه نموده و

برای رسم جداول و نمودارها از نرم افزار Excel 2007

 111میلی لیتر محلول سولفوریک اسید جوشان به آن

استفاده شد .میانگین داده ها به کمک آزمون  tمقایسه

اضافه شد و همراه با سیستم سرد کننده مبرد آن را به

گردید و وجود یا عدم وجود اختالف معنی دار در سطح

مدت  91دقیقه حرارت داده شد .پس از این مدت

اطمینان  59درصد ( )P=0.05تعیین گردید.

محتویات بشر با قیف بوخنر صاف گردید و اسید باقی

نتایج

مانده با آب جوشانده شد ،سپس مواد باقیمانده همراه با

میانگین طول چنگالی ،طول کل ،طول استاندارد و وزن
نمونه های ماهیان شلج و حمری در جدول ( )0آمده
است.

 111میلی لیتر محلول سدیم هیدروکسید جوشان به
مدت  911دقیقه حرارت داد شد .در نهایت محلول صاف
شد و با آب جوش ظرف شستشو داده شد ،بعد از این
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جدول  -1زیست سنجی نمونه های ماهی شلج و حمری رودخانه كرخه
طول چنگالی

طول كل

طول استاندارد

وزن

گونه ماهی

نام علمی

(سانتی متر)

(سانتی متر)

(سانتی متر)

(گرم)

43±1/32

23±3/12

313/33±20/31

ماهی حمری

Carasobarbus luteus

21±3/01

24±3/41

23±1/22

233/33±23/01

ماهی شلج

Aspius vorax

23±3/22

میزان فیبر و کربوهیدرات در عضله ماهیان بررسی شده

 1/31±1/11درصد بود .میزان خاکستر در بافت عضله

ناچیز بود .میزان پروتئین در عضله ماهی شلج

ماهی حمری 0/12±1/11و در بافت عضله ماهی شلج

 02/01±1/93و در عضله ماهی حمری 01/05±1/93

 0/02±1/15درصد به دست آمد .میزان رطوبت در بافت

درصد بدست آمد .میزان چربی در بافت عضله ماهی

عضله ماهی حمری  17/19±1/91و در بافت عضله ماهی

حمری  9/19±1/09و در بافت عضله ماهی شلج

شلج  11/01±1/71درصد بود (جدول .)1

جدول  -2ميانگين ميزان تركيب های شيميایی در دو گونه ماهی شلج و حمری رودخانه كرخه (درصد)
گونه ماهی

نام علمی

پروتئين

چربی

خاكستر

رطوبت

حمری

Carasobarbus luteus

12/13±3/30a

3/23±3/11a

1/21±3/32a

24/33±3/32a

شلج

Aspius vorax

11/13±3/30a

2/03±3/23a

1/11±3/33a

22/13±3/43b

حروف متفاوت در هر ستون اختالف معنی دار را نشان می دهد ()P<3/31

بین میزان پروتئین ،چربی و خاکستر در بافت عضله ماهی

ترکیب نیز بستگی دارد (عسکری ساری و همکاران0951،

شلج و ماهی حمری اختالف معنی داری بدست نیامد

؛ والیت زاده و همکاران .)0951،در تحقیق قائنی و

( ،)P≥1/19اما میزان رطوبت بین دو گونه شلج و حمری

ممبینی در سال  ،0959میزان پروتئین در عضله ماهی

اختالف معنی داری داشت (.)P<1/19

حمری ( )Carasobarbus luteusباالتر از ماهی برزم

بحث و نتيجه گيری

( )Barbus barbulusگزارش شده است .میزان پروتئین

در این تحقیق میزان پروتئین در عضله ماهی شلج و

در ماهی بزرم ( ،)Barbus pectoralisحمری

حمری به ترتیب  02/01و  01/05درصد بود .میزان

( )Carasobarbus luteusو شلج ()Aspius vorax

پروتئین در عضله ماهی شلج و حمری اختالف معنی داری

تاالب هورالعظیم  03/19 ،01/9و  03/99درصد (والیت

نداشت ( .)P≥1/19میزان ترکیب شیمیایی در بدن

زاده و همکاران )0951 ،و در ماهی بیاه ( )Liza abuو

ماهیان به نوع تغذیه ،محیط زندگی ،سن ،جنس موجود

انزه ( 03/1 )Barbus esocinusو  01/0درصد (والیت

زنده ،روش نمونه برداری ،روش اندازه گیری و آنالیز

زاده و همکاران )0959 ،بدست آمده است.
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میزان چربی در عضله ماهی حمری و شلج به ترتیب 9/19

( )Aspius voraxتاالب هورالعظیم  0/93 ،0/11و 0/93

و  1/31درصد بود .میزان چربی در عضله ماهی حمری و

درصد (والیت زاده و همکاران )0951 ،و در ماهی بیاه

شلج اختالف معنی داری نداشت ( .)P≥1/19عوامل تغذیه

( )Liza abuو انزه ( 0/93 )Barbus esocinusو 0/19

ای ،سطح انرژی جیره ،منبع انرژی جیره (کربوهیدرات یا

درصد (والیت زاده و همکاران )0959 ،گزارش شده است.

چربی) ،مقدار پروتئین جیره ،نسبت انرژی به پروتئین و

خاکستر تولید شده اغلب شامل موادی مانند سدیم،

عدم تعادل اسیدهای آمینه از فاکتورهای موثر بر میزان

پتاسیم ،منیزیم ،منگنز ،کلسیم ،آهن ،گوگرد ،فسفر و کلر

چربی خام می باشند ( .)Tzikas et al, 2007در پژوهش

میباشد .میزان خاکستر بیانگر میزان مواد معدنی در بافت

قائنی و ممبینی در سال  ،0959میزان چربی در عضله

آلی می باشد و شامل عناصری که به میزان محدود در

ماهی حمری ( )Carasobarbus luteusپایین تر از

بدن آبزیان وجود دارند ولی از طرفی ضروری می باشند

ماهی برزم ( )Barbus barbulusارزیابی شده بود .میزان

( .)Javaheri Baboli & Velayatzadeh, 2013علت

چربی در ماهی بزرم ( ،)Barbus pectoralisحمری

تفاوت میزان خاکستر در تحقیقات ارائه شده گونه ماهی،

( )Carasobarbus luteusو شلج ()Aspius vorax

نوع تغذیه ،جنسیت ،سن ،شرایط زیستگاه و از همه مهم

تاالب هورالعظیم  0/9 ،9/79و  0/93درصد (والیت زاده و

تر نوع روش سنجش و اندازه گیری می باشد.

همکاران )0951 ،و در ماهی بیاه ( )Liza abuو انزه

میزان رطوبت در عضله ماهی حمری و شلج به ترتیب

( 0/7 )Barbus esocinusو  7/1درصد (والیت زاده و

 17/19و  11/01درصد بود .میزان رطوبت در عضله ماهی

همکاران )0959 ،گزارش شده است.

حمری و شلج اختالف معنی داری داشت ( .)P<1/19بر

میزان خاکستر در عضله ماهی حمری و شلج به ترتیب

اساس تحقیق قائنی و ممبینی در سال  ،0959میزان

 0/12و  0/02درصد بود .میزان خاکستر در عضله ماهی

رطوبت در عضله ماهی حمری ( Carasobarbus

حمری و شلج اختالف معنی داری نداشت( .)P≥1/19بر

 )luteusپایین تر از ماهی برزم ()Barbus barbulus

اساس مطالعات صورت گرفته میزان خاکستر در ماهیان

بوده است .میزان رطوبت در ماهی بزرم ( Barbus

دریایی شگ ماهی و ماکرل به ترتیب  0/3و  1/1درصد

 ،)pectoralisحمری ( )Carasobarbus luteusو شلج

می باشد (عمادی .)0921 ،میزان خاکستر در عضله ماهی

( )Aspius voraxتاالب هورالعظیم  21/19 ،11/79و

حمری ( )Carasobarbus luteusباالتر از ماهی برزم

 21/12درصد (والیت زاده و همکاران )0951 ،و در ماهی

( )Barbus barbulusگزارش شده است (قائنی و

بیاه ( )Liza abuو انزه ( 15/29 )Barbus esocinusو

ممبینی .)0959 ،میزان خاکستر در ماهی بزرم ( Barbus

 13/29درصد (والیت زاده و همکاران )0959 ،گزارش

 ،)pectoralisحمری ( )Carasobarbus luteusو شلج

شده است.
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در بسیاری از مطالعات میزان کربوهیدرات در عضله آبزیان

در تحقیق حاضر ،میزان ترکیبات به صورت تقریبی در

مقادیری کم و ناچیز گزارش شده است ( Sudhakar et

عضله ماهی حمری نسبت به عضله ماهی شلج باالتر به

al., 2009; Ravichandran et al., 2009; Adeyeye

دست آمد ،اما میزان پروتئین در عضله ماهی شلج پایین

 .)& Adubiaro, 2004اما در مطالعات دیگر میزان
کربوهیدرات در باس دریایی پرورشی ( Dicentrarchus

 01 )labraxدرصد ( )Bhouri et al., 2010و در کپور
پرورشی  5/12درصد (عسکری ساری و همکاران)0951 ،
گزارش شده است که در مقایسه با نتایج این تحقیق
همخوانی ندارد .میزان کربوهیدرات در ماهی بزرم
( ،)Barbus pectoralisحمری ( Carasobarbus

 )luteusو شلج ( )Aspius voraxتاالب هورالعظیم
 1/93 ،1/30و  1/93درصد (والیت زاده و همکاران،
 )0951و در ماهی بیاه ( )Liza abuو انزه ( Barbus

 1/11 )esocinusو  1/39درصد (والیت زاده و همکاران،
 )0959گزارش شده است.
میزان پروتئین ،چربی ،کربوهیدرات در عضله آبزیان در
گونههای مختلف متفاوت است .مقادیر ترکیب شیمیایی
در بدن ماهیان به نوع تغذیه ،محیط زندگی ،سن و جنس
موجود زنده بستگی دارد بدون شک مهمترین دلیل تفاوت
ترکیب شیمیایی میزان و نوع غذای دریافتی توسط موجود
زنده است (رضوی شیرازی .)0923 ،درباره کربوهیدرات
در صورت وجود این ترکیب به صورت گلیکوژن میزان آن
باال می باشد و اغلب موارد در عضله ماهیان به ویژه
ماهیان آب شیرین به دلیل عدم وجود عضله تیره میزان
کربوهیدرات غیرقابل سنجش می باشد (رضوی شیرازی،
 0923؛ عسکری ساری و والیت زاده .)0951 ،به طور کلی

تر بود ،بنابراین از نظر پروتئین جانوری ماهی شلج نسبت
به ماهی حمری مناسب تر است.
منابع
پروانه ،و .0911 .کنترل کیفی و آزمایش های شیمیایی
مواد غذایی .چاپ سوم .انتشارات دانشگاه تهران .ایران
رضوی شیرازی ،ح .0921 .تکنولوژی فرآورده های دریایی
(علم فرآوری جلد دوم) .چاپ اول .انتشارات نقش
مهر .تهران.
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مقایسه ترکیب شیمیایی بافت خوراکی دو گونه
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میگوی سفید هندی ( Fenneropenaeus
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 )indicusپرورشی ایران .مجله دامپزشکی و

خوزستان .فصلنامه زیست شناسی جانوری:)1(3 ،

آزمایشگاه.001-017 :)1(9 ،

.29-51

عسکری ساری ،ا ،.والیت زاده ،م ،.آذرپور ،م .و بزرگ پور،

والیت زاده ،م ،.بی ریا ،م .و بازیار ،س .0959 .بررسی و

ا .0951 .بررسی مقایسه ای ترکیب شیمیایی عضله

مقایسه میزان پروتئین ،چربی ،خاکستر ،کربوهیدرات،

ماهی کپور پرورشی ( )Cyprinus carpioو

رطوبت ،آهن و روی عضله ماهی بیاه ( )Liza abuو

میگوی سفید هندی پرورشی ( Fenneropenaeus

انزه ( )Barbus esocinusتاالب هورالعظیم استان
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