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چکيده
هدف از این مطالعه ،مقایسه میزان ترکیبات شیمیایی (پروتئین ،چربی و خاکست ر) ،مقدار خاکستر و تعیین پروفایل اسیدهای آمینهه رر چاهار
گونه ماهی (سیباس آسیایی ،قزلآالی رنگینکمان ،کپور معمولی و تیالپیای نیل) بور .بررسی نتایج نشان رار که میزان رطوبت و پروتئین خام
رر ماهی سیباس آسیایی بهطور معنیراری باالتر از سه گونه ریگر است( .)p<0/05ولی میزان چربی خام و خاکستر رر مهاهی کپهور معمهولی
بهطور معنیراری باالتر از سه گونه ریگر بور ( .)p<0/05اندازهگیری اسیدهای آمینه نیهز اخهتالف معنهیراری را رر میهزان اسهیدهای آمینهه
ضروری و غیرضروری نشان رار ( .)p<0/05براساس نتایج بهرست آمده مجموع اسهیدهای آمینهه ضهروری و غیرضهروری رر مهاهی قهزلآالی
رنگینکمان رر مقایسه با سه گونه ریگر بهطور معنیراری باالتر بور ( .)p<0/05همچنین اختالف معنیراری نیهز رر نسهبت اسهیدهای آمینهه
ضروری ( )ΣEAAبه اسیدهای آمینه غیرضروری ( )ΣNEAAبین هر چاار گونه مشاهده شد ( .)p<0/05باالترین نسهبت اسهیدهای آمینهه
ضروری به غیرضروری رر ماهی تیالپیای نیل و کمترین مقدار آن رر ماهی کپور معمهولی ببهت شهد .رر مجمهوع ترکیبهات م هری و پروفایهل
اسیدهای آمینه رر بین ماهیان مورر مطالعه از ت ییرات زیاری برخوررار بور .براساس نتایج بهرست آمده بههنظهر مهیرسهد ماهیهان سهیبهاس
آسیایی و قزلآالی رنگینکمان به علت ارزش غرایی به مراتب باالتر رر مقایسه با کپور معمولی و تیالپیای نیل توسط مصرف کننهدگان بیشهتر
انتخاب شوند.
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Abstract
This study was aimed to determine the proximate composition and amino acid profiles of the four species of fish,
including the Asian sea bass (Lates calcarifer), Rainbow trout (Oncorynchus mykiss), Common carp (Cyprinus
carpio) and Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). The results showed that amount of moisture and crude protein in
Asian sea bass were significantly higher compare to other species (p<0.05). But, the amount of crude fat and ash in
common carp were significantly higher than other species (p <0.05). The amount of essential and non-essential
amino acids showed a significant difference (p<0.05). Based on the results, ΣEAA and ΣNEAA in the O. mykiss
were significantly higher than the three other species (p <0.05). The proportion of ΣEAA to ΣNEAA showed a
significant difference among four species (p<0.05). The highest ratio of ΣEAA to ΣNEAA was observed in Nile
Tilapia and the lowest ratio ΣEAA/ ΣNEAA recorded in Common carp. In conclusion, it seems that Asian sea bass
and Rainbow trout due to higher nutritional values compare to common carp and Nile Tilapia are selected by
consumers.

Keywords: Asian sea bass, Rainbow trout, Common carp, Nile tilapia, Proximate composition, Amino acids
profile, Nutritional value.
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مقدمه
نقش آبزیان رر ت ریه انسان از گرشهتهههای رور
کامالً مورر توجه بور و این نیاز با توجه بهه افهزایش روز
افهزون جمعیهت جاهان و فقهر پهروتئین کهه بهر آن
حکمفرماست روز به روز چشمگیرتر میگررر .بهطورکلی
اهمیت غرایی گوشت انواع ماهی بهه لحها رارا بهورن
پروتئین و چربی با کیفیهت بهاال و فراوانهی انهواع مهوار
معدنی و ویتامینها رر آن است .پروتئین ماهی یکی از
با ارزشترین پروتئینهای حیوانی است ،زیرا رر مقایسه
با پروتئینهای گیاهی که بههطهور معمهول از نظهر رارا
بورن یک یا چند اسیدآمینه ،فقیر میباشهند ،پهروتئین
حیوانی ایهن گونهه نیسهتند و رارای تمهامی اسهیدهای
آمینهه الزم بهه مقهدار و نسهبت کهافی انهد ( Abbas
.)Khalili et al., 2018
بافت عضله ماهی یهک منبه ماهم پروتئینهی و
چربی برای انسانها بهشمار میآید .همچنهین رانسهتن
ترکیبات شهیمیایی گوشهت مهاهی ،امهری پهر اهمیهت
محسوب میشور .از آن جات بها رانسهتن ررصهد آب،
پروتئین ،چربی ،مقدار موار نشاستهای ،مهوار معهدنی و
ویتامینهای موجور رر گوشت ماهی میتهوان باتهرین
روش را جات عملآوری آن با توجه به اطالعات موجور
رر نظهر گرفهت ( .)Fahim Dezhban, 2012ترکیهب
شیمیایی بدن ماهی از گونهای به گونه ریگهر متفهاوت
است .این تفاوت حتی رر بین ماهیهان یهک گونهه ههم
ممکن است ریده شور که رلیل اصهلی ایهن تفهاوت رر
سن ،جنس ،شرایط محیطی  ،فصهل و نهوع ت ریهه مهی
تواند باشهد .امها بهیشهک اخهتالف اصهلی رر ترکیهب
شیمیایی ماهی را باید رر ارتباط با غهرای رریهافتی یها
ت ریه ماهی رانست .قسمت خوراکی بدن ماهی یا همان
عضالت بهطور متوسط حدور  45تا  55ررصد وزن بدن
را تشکیل میرهند .این ررصد ممکن است تحت تهثبیر
پارهای عوامل ازجمله سن ،زمهان صهید و بههخصهو
شکل ماهی نیز ت ییر نماید(.)Hall, 2011
هنگام بررسی ارزش غرایی ماهی ،تعیین ترکیب
آمینواسیدها از اهمیت باالیی برخوررار است ( Okland
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 .)et al., 2005اسیدهای آمینه فعالیتهای زیستی
بسیار متنوعی را رر سلولهای زنده بر عاده رارند.
کیفیت پروتئین هر نوع ماره غرایی به میزان قابلیت
هضم و چگونگی تامین همه اسیدهای آمینه ضروری
بستگی رارر .ترکیبات اسیدهای آمینه پروتئین ماهی به
عوامل ررونی همچون نوع گونه ،اندازه و رسیدگی
جنسی و عوامل خارجی مانند مناب غرایی ،فصل صید
و ررجه حرارت و شوری آب بستگی رارر ( Borresen,
 .)1992رر همین ارتباط  Ozyurtو )2006( Polat
معتقدند که ت ییرات رر مقاریر اسیدهای آمینه عضله
ماهی رر نتیجه عواملی چون رژیم غرایی و زمان
رسیدگی جنسی قرار رارر .مقایسه کل پروفیل
اسیدهای آمینه که تشکیل رهنده ساختار پروتئینی
ماهی هستند رر روشن شدن ارزش غرایی گونههای
مختلف ماهیان کامالً سورمند است .مطالعات متعدری
رر زمینه بررسی ترکیبات شیمیایی بافت عضالت رر
ماهیهای مختلف صورت گرفته که ازجمله میتوان به
پژوهشهای  Sarmaو همکاران ( )2015روی قزلآالی
رنگینکمان Gunlu ،و  )2014( Gunluروی ماهی
 Zhao ،Salmo trutta macrostigmaو همکاران
( )2010روی ماهی ،Pampus punctatissimus
 )2016( Zeinediniرر فیله ماهی گیش طالیی
( Morshedi ،)Gnathanodon speciosusو
همکاران ( )2015بر روی ماهی کپور معمولی
( )2014( Sharifian ،)Cyprinus carpioرر
ماهی بنی (Hosseini ،)Barbus sharpeyi
 Shekarabiو همکاران ( )2013رر شوریده رهان
سیاه ( )Atrobucca nibeو  Hadizadehو
همکاران ( )2013روی ماهی سارم رهان بزرگ
)Scomberoides
(commersonnianus
پرراختند.
هههدف ایههن مطالعههه مقایسههه میههزان ترکیبههات
شیمیایی (پروتئین ،چربی ،خاکستر) و ررصد رطوبهت و
همینطور ،تعیین و مقایسهه میهزان پروفیهل اسهیدهای
آمینه رر چاار گونهه مهاهی مهورر مطالعهه (سهی بهاس
آسیایی ،قزلآالی رنگینکمان ،کپورمعمولی و تیالپیهای
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نیل) بور .بنابراین ،با انجام این پژوهش رقیقهاً مشهخ
میگررر که ارزش غرایی ناشی از اسیدهای آمینه چاار
گونه ماهی رارای چه نوساناتی است و کدامیک از گونه-
های پرورشی از ارزش غهرایی بهاالتری برخوررارنهد .بها
اعالم نتایج کاربرری این پژوهش با مقایسه نسهبتههای
ارزش غرایی با قیمت فروش رر بازار به تفکیک هر گونه
ماهی ،معیار مناسهبی بهرای مصهرف کننهدگان مهاهی و
متخصصههان ت ریههه انسههانی رر جاههت انتخههاب مههاهی
مناسبتر رر کنار قیمت ارائه شده بهرست میآید.

 .2مواد و روش ها

 .1.2تهيه نمونه

برای مقایسه ترکیبات شیمیایی و پروفایل اسیدهای
آمینه رر بافت عضله ماهی سیباس آسیایی پرورش
یافته رر قفس ،قزلآالی رنگینکمان پرورشی ،کپور
معمولی پرورشی و تیالپیای نیل پرورشی ،تعدار 40
قطعه ماهی (از هرگونه تعدار  10قطعه ماهی ،همگی با
میانگین وزن  450-600گرم) رر یک روز و بالفاصله
پس از صید خریداری شد .نمونهها توسط یخ به نسبت
 1:1به آزمایشگاه شیالت رانشکده علوم و فنون رریایی
رانشگاه آزار اسالمی واحد تاران شمال منتقل شدند.
ماهیان پس از فلسکنی و تخلیه امعا و احشا با آب
شستشو راره شدند .سپس به فیلههای با وزن 50-60
گرم (به ضخامت تقریباً  1سانتیمتر) تبدیل و توسط
آب مقطر رر رمای  4ررجه سانتیگرار شستشو راره
شدند .فیلههای تایه شده از هر گونه با آسیاب به
شکل خمیر همگن ررآمدند و نمونههای متعلق به هر
گروه ررون کیسههای پالستیک جداگانه قرار راره شد.
نمونهها تا زمان انجام آزمایش ها رر راخل یخدان
یونولیتی و البهالی یخهای پولکی نگهراری شدند
( .)Moini et al., 2012اندازهگیری پروفایل
اسیدهای آمینه و ترکیبات شیمیایی الشه رر رانشگاه
صنعتی شریف و انرژی اتمی انجام شد.
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 .2.2تجزیه ترکيب بيو شيميایی الشه
تعیین ترکیبات الشه رر نمونههای مورر آزمایش با
سه تکرار براساس روش استاندارر )2005( AOAC
انجام شد.

 .3.2اندازهگيری رطوبت
برای تعیین میزان رطوبت الشه ،مقدار  5گرم از
فیله گوشت جدا و آب سطحی آن خشک شد .فیلهها به
مدت  24ساعت ررون رستگاه آون  BINDERمدل
 ED56ساخت کشور آلمان رر رمای  105ررجه
سانتیگرار تا زمان رسیدن به وزن بابت قرار گرفتند.
فیلهها ررون هاون چینی به شکل پورر ررآمدند .با
محاسبه اختالف وزن تر و خشک ررصد رطوبت
محاسبه شد (.)AOAC, 2005

 .4.2اندازهگيری پروتئين خام
تعیین میزان پروتئین رر موار خام اولیه ،از طریق
تعیین نیتروژن کل به روش کجلدال با استفاره از
رستگاه میکروکجلدال اتوماتیک مدل ( 2300تکاتور)
ساخت کشور سوئد انجام شد .مقدار  5گرم از فیلهها
جدا و به مدت  24ساعت رر رمای  105ررجه
سانتیگرار قرارگرفت .فیلهها پس از سرر شدن رر
ریسکاتور توزین شد .سپس نمونهها راخل لولههای
آزمایش رستگاه ،حاوی  3گرم کاتالیست پروتئین و 20
میلیلیتر اسید سولفوریک رر رمای  205ررجه
سانتیگرار منتقل شدند .زمانی که محتویات بالن به
رنگ سبز ررخشان ررآمد ،بهطور کامل هضم شدند.
سپس رر این مرحله به رستگاه تقطیر کجدال منتقل و
مقدار  40میلیلیتر سور سوزآور بهآرامی به آناا اضافه
شد تا رنگ محلول به ارغوانی ت ییر کند .تقطیر ارامه
یافت تا حجم محلول به  300میلیلیتر برسد و رنگ
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محلول سیاه شور .رر طرف ریگر رستگاه مقدار 50
میلیلیتر اسید بوریک  2ررصد همراه با چند قطره
نشانگر متیلن رر راخل ارلن ریخته شد تا محلول به
رنگ صورتی ررآید و سپس ارلن زیر قطرهچکان قرار
گرفت تا رنگ آن از صورتی به بنفش ت ییر یابد .سپس
محلول موجور رر ارلن با اسید هیدروکلریک  0/1نرمال
تیتر شد تا به رنگ صورتی برسد .به محض رؤیت رنگ
صورتی تیتراسیون قط و میزان اسید مصرفی یارراشت
شد و با استفاره از فرمول زیر مقدار پروتئین محاسبه
شد (( .)AOAC, 2005برای تبدیل میزان نیتروژن به
پروتئین از ضریب  6/25استفاره شد):
وزن نمونه به گرم ( ×100×14 / )1000حجم اسید
مصرفی × نرمالیته سور =ررصد نیتروژن
فاکتور پروتئین × ررصد نیتروژن =ررصد پروتئین

 .5.2اندازهگيری چربی خام
تعیین میزان چربی براساس روش سوکسله با
استفاره از حالل بهوسیله رستگاه سوکسله اتوماتیک
(تکاتور) ساخت کشور سوئد انجام شد .مقدار  5گرم از
فیلهها جدا و همراه با کاغر صافی توزین و سپس به
مدت  24ساعت رر آون رر رمای  105ررجه
سانتیگرار قرار گرفت .سپس نمونهها به رسیکاتور
منتقلشد تا سرر شوند .بعد از توزین نمونهها رر
کارتوش رستگاه سوکسله و راخل بالن قرار گرفت.
سپس  150میلیلیتر  N- hegzanبه آن اضافه شد.
رر مرحله بعد رستگاه به مدت  90رقیقه روشن شد و
رر ارامه با قرار رارن بالن رر رمای  70ررجه
سانتیگرار به مدت  2ساعت هگزان باقیمانده جدا شد.
بالن بعد از خنک شد توزین شد (.)AOAC, 2005
میزان چربی نمونهها بر اساس فرمول زیر تعیین شد
که رر آن  W1برابر با وزن بالن خالی (گرم) W2 ،برابر
وزن بالن بعالوه چربی (گرم) و  W3برابر با وزن نمونه

411

(گرم) است:

 .6.2اندازهگيری خاکستر
برای اندازهگیری میزان خاکستر (مجموع موار
معدنی) بر مبنای از بین بررن موار آلی و باقیمانده موار
معدنی از خاکستر کررن به روش خشک استفاره شد.
رر این روش  10گرم از فیلهها رر بوته چینی قرار راره
شد .فیلهها ابتدا روی حرارت بهطوریکه نمونه مشتعل
نگررر سوزانده شدند سپس رر کوره الکتریکی (رستگاه
کوره هریوس ساخت کشور آلمان) به مدت  4-5ساعت
رر رمای  500-550ررجه سانتیگرار تا زمان بهرست
آمدن رنگ خاکستری حرارت راره شدند .رر انتاا آنچه
باقیمانده بور بهعنوان خاکستر اندازهگیری شد .نمونههای
بهرست آمده بعد از خنک شدن بهرقت توزین و
براساس فرمول زیر میزان خاکستر هر نمونه تعیین شد
(:)AOAC, 2005
 =Moوزن ابتدایی نمونه (گرم) =M1 ،وزن بوته
چینی (گرم) =M2 ،مجموع وزن بوته چینی و خاکستر

 .7.2اندازهگيری اسيدهای آمينه
شناسایی محتوای اسیدآمینه رر هر یک از گونهها با
سه تکرار با روش Biritish Pharmacopoeia
( )2011انجام شد .رر این روش نمونهها با اسید
کلریدریک به مدت  24ساعت رر رمای  110ررجه
سانتیگرار هیدرولیز گررید .محلول بافر سدیم سیترات
به نمونه هیدرولیز شده به منظور اندازهگیری محتوای
اسید آمینه اضافه گررید و سپس با استفاره از رستگاه
آمینواسید آناالیزر مدل HP HEWLETT 1100
اندازهگیری شد.
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 .8.2تجزیه و تحليل دادهها
تجزیه و تحلیل آماری راره های بدست آمده با نرم
افزار آماری  SPSSورژن  18انجام شد .ابتدا نرمال
بورن رارهها با آزمون کولموگروف -اسمیرنف آزموره
شد .سپس ،میانگین رارهها رر تیمار های مختلف با
آزمون واریانس یک طرفه ( )ANOVAمقایسه شد و
سپس ازآزمون رانکن ،برای تعیین سطح معنی راری
ببین تیمارها رر سطح خطای  5ررصد استفاره شد.
رارهها بهصورت انحراف معیار ±میانگین گزارش شد.

 .3نتایج
 .1.3نتایج ترکيب بيو شيميایی الشه

ارزش غرایی تقریبی فیله ماهی سیباس آسیایی،
قزلآالی رنگینکمان ،کپور معمولی و تیالپیای نیل رر
جدول  1ارائه شده است .براساس نتایج بهرست آمده
اختالف معنیراری رر شاخ های اندازهگیری شده بین
گونههای مختلف ماهی مشاهده شد ( .)p<0/05بیشترین
میزان رطوبت و پروتئین خام رر گوشت ماهی سیباس
آسیایی و بیشترین میزان چربی و خاکستر رر بافت
عضله ماهی کپور معمولی اندازهگیری شد .کمترین
مقدار رطوبت و پروتئین رر بافت عضله ماهی تیالپیای
نیل و کمترین مقدار چربی و خاکستر رر بافت عضله
ماهی سیباس آسیایی ببت شد (جدول .)1

جدول  -1میانگین(انحراف معیار ±میانگین) ترکیبات بیوشیمیایی الشه در گونه های ماهی
شاخص

رطوبت

پروتئین خام

چربی خام

خاکستر

گونه ماهی
سیباس

77/0±13/23a

19/0±87/09a

1/0±87/02d

0/0±73/01d

قزلآالی رنگینکمان

72/0±06/33d

18/0±65/11b

2/0±56/04c

1/0±02/04c

کپور معمولی

75/0±49/22b

14/0±68/50d

6/0±72/26a

2/0±19/10a

تیالپیی نیل

73/0±19/31c

15/0±21/12c

6/0±01/38b

1/0±92/05b

* حروف نامشابه در باالی اعداد در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار بین میانگینها است (.)p>0/05

 .2.3ترکيب اسيدهای آمينه
پروفایل اسیدهای آمینه چاار گونه ماهی مورر
مطالعه نیز رر جدول  2ارائه شده است .براساس نتایج
بهرست آمده اختالف معنیراری از لحا مقدار
اسیدهای آمینه اندازهگیری شده رر گوشت ماهیان
تحت بررسی مشاهده شد ( .)p<0/05بیشترین مقدار
هیستیدین ،لوسین ،فنیلآالنین ،سیستئین ،گالیسین و
پرولین رر گوشت ماهی سیباس آسیایی اندازهگیری
شد .بیشترین مقدار آرژنین ،ایزولوسین ،لیزین،

متیونین ،ترئونین ،والین ،آالنین ،اسیدآسپارتیک،
اسیدگلوتامیک ،سرین ،تیروزین و تزیپتوفان نیز رر
بافت عضله ماهی قزلآالی رنگینکمان اندازهگیری شد.
مجموع اسیدهای آمینه ضروری و غیرضروری و نسبت
اسیدهای آمینه ضروری به غیرضروری نیز بین گونههای
مختلف اختالف معنیراری نشان رار(.)p<0/05
الزم به ذکر است که از لحا مقدار سیستئین و
گالیسین بین مقدار اندازهگیری شده رر بافت عضله
ماهی سیباس و قزلآالی رنگینکمان اختالف معنیراری
وجور نداشت ( .)p>0/05مقدار آرژنین ،متیونین،
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سیستئین و گالیسین نیز رر بافت عضله کپور معمولی
و تیالپیای نیل فاقد اختالف معنیرار بور (.)p>0/05
مقداراندازه گیری شده آالنین نیز رر بافت سیباس

آسیایی ،کپور معمولی و تیالپیای نیل فاقد اختالف
معنیرار بور (.)p>0/05

جدول  -2ميانگين (انحراف معيار ±ميانگين) ترکيب اسيدهای آمينه (گرم  100 /گرم وزن بدن) در بافت عضله ماهیها

اسید آمینه

سی باس آسیایی

قزلآالی رنگینکمان

کپور معمولی

تیالپیای نیل

اسیدهای آمینه ضروری ()EAA
آرژنین

5/0±43/87b

6/0±35/61a

2/0±68/63c

3/0±35/64c

هیستیدین

2/0±59/95a

1/0±31/35b

0/0±42/03c

1/0±12/24b

ایزولوسین

5/0±28/53b

6/0±34/23a

0/0±80/01d

2/0±28/36c

لوسین

8/0±58/99a

5/0±58/35b

1/0±61/17d

4/0±17/62c

لیزین

5/1±47/31b

8/0±69/42a

1/0±21/20c

4/0±87/73b

متیونین

2/0±04/34b

3/0±16/43a

1/0±47/15c

1/0±57/28c

فنیل آالنین

5/0±32/28a

3/0±26/29b

0/0±82/04d

2/0±24/33c

ترئونین

4/0±08/51b

5/0±13/44a

0/0±88/01d

1/0±99/19c

والین

4/0±07/49b

4/0±72/41a

1/0±35/20d

2/0±39/35c

42/2±90/18b

44/3±59/01a

11/1±26/39d

24/2±01/45c

اسیدهای آمینه غیرضروری ()NEAA
آالنین

3/0±10/18b

6/0±84/87a

3/0±64/29b

3/0±26/43b

اسید آسپارتیک

8/0±06/21b

9/0±68/60a

6/0±17/35c

4/0±87/72d

سیستئین

0/0±89/06a

0/0±85/47a

0/0±06/003b

0/0±30/22b

اسید گلوتامیک

8/0±21/64b

14/1±35/65a

4/0±92/58d

6/0±69/80c

گالیسین

7/0±46/49a

7/0±08/86a

3/0±20/14b

3/0±32/40b

پرولین

14/0±09/77a

9/0±42/29b

1/0±44/24d

4/0±02/45c

سرین

3/0±64/34c

6/0±35/39a

5/0±77/09b

2/0±38/36d

تیروزین

2/0±18/12b

3/0±35/20a

0/0±86/04d

1/0±81/29c

تریپتوفان

-

6/0±21/76a

0/0±91/01b

0/0±30/07c

47/2±66/50b

64/2±15/96a

27/1±01/14c

22/1±31/67d

0/90b

0/69c

0/41d

1/07a

EAA/ NEAA

*حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار بین میانگینها میباشد (.)p>0/05

414

 .4بحث و نتيجه گيری
رر سالهای اخیر مصرف ماهی افزایش یافته و
تقاضا برای محصوالت آبزی به سبب افزایش جمعیت،
افزایش ررآمد و همچنین ارجحیت ماهی نسبت به
سایر موار غرایی رو به افزایش است ( Alasalvar,
 .)2002براساس نتایج مطالعه حاضر مشخ شد که
ماهی سیباس آسیایی رر مقایسه با سایر گونههای
تحت بررسی از باالترین ررصد رطوبت و پروتئین باالتر
و همچنین کمترین ررصد چربی خام و خاکستر
برخوررار بور .ترکیب شیمیایی فرآوررههای رریایی از
گونهای به گونه ریگر ت ییر مینماید.
بر پایه این اختالفات ،گروهی از متخصصین ،آبزیان
خوراکی را رر چاار گروه اصلی قرار رارهاند .این گروهها
به گونههایی با  -1چربی کم (کمتر از  5ررصد)-
پروتئین زیار (بیشتر از  15ررصد) -2 ،چربی متوسط
(حدور  5تا  15ررصد)–پروتئین زیار (بیش از 15
ررصد) -3 ،چربی زیار (بیشتر از  15ررصد)-پروتئین
کم (کمتر از  15ررصد) و  -4چربی کم (کمتر از 5
ررصد)-پروتئین کم (کمتر از  15ررصد) تقسیم شده
اند ( .)Pacheco-aguilar et al., 2000بر این
اساس ماهی سیباس آسیایی و قزلآالی رنگینکمان رر
گروه اول و ماهی کپور معمولی و تیالپیا جزو ماهیان با
چربی متوسط و پروتئین کم بورند.
رر مطالعه حاضر پایینترین میزان رطوبت رر بافت
عضله ماهی قزلآالی رنگینکمان ببت شد .پایین بورن
میزان رطوبت میتواند بهرلیل ت ییر رر میزان  pHو
قدرت نگهراری آب باشد که رر این حالت آب از بدن
ماهی خارج و همراه خور مقداری از موار م ری محلول
رر آب نظیر ویتامینهای  Bرا از عضالت ماهی خارج
کرره و سبب پایین آمدن ارزش غرایی و کیفیت گوشت
ماهی میشور (.)Moini, 2011
رر مطالعه اخیر باالترین میزان چربی رر بافت عضله
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کپور معمولی ببت شد .وجور چربی رر گوشت و
اکسیداسیون آنها یک مشکل اصلی رر غراهای رریایی
بهویژه غراهایی با چربی باال است که به ایجار بو و طعم
نامطلوب منجر میشور ( .)Lie, 2001میزان چربی
خام رر گوشت ماهی از گونهای به گونه ریگر ت ییر می
نماید (.)Osman et al., 2001
از عوامل تابیر گرار بر میزان خاکستر الشه میتوان
به طول بدن ( ،)Ali et al., 2001جنسیت و سن
ماهی ( )Alemu et al., 2013و بهطور کلی سیستم
اسکلتی ( )Rohani et al., 2009ماهی اشاره کرر .با
مقایسه میزان خاکستر اندازه گیری شده رر بین چاار
گونه ماهی پرورشی باالترین مقدار این شاخ رر ماهی
کپور معمولی ببت شد .رر این خصو نتایج مشابای
رر ماهی گطان ()Barbus xanthopterus
( ،)Khosravizadeh, 2008گربهماهی پوزه رراز
چینی (Tan et al., ( )Leiocassis longirostris
 ،)2007گربهماهی آفریقایی ()Clarias gariepinus
( )Ali and Jauncey, 2004گزارش شده است .رر
مطالعه  Ghelichiو  )2012( Sheikhiمقایسه
ترکیبات بدنی رر کپور معمولی رریایی و پرورشی مورر
بررسی قرار گرفت و نشان رار که اختالف معنیراری از
لحا ررصد رطوبت ،پروتئین خام و چربی خام بین رو
گروه وجور ندارر.
رر تمام گونههای ماهی نیاز مطلق به اسیدهای
آمینه ضروری مشتمل بر آرژنین ،هیستدین،
ایزولوسین ،لوسین ،لیزین ،متیونین ،فنیل آالنین،
تریونین ،تریبتوفان و والین به اببات رسیده است
( .)NRC, 1983با اندازهگیری پروفایل اسیدهای
آمینه رر مطالعه حاضر از بین امینواسیدهای ضروری رر
بافت عضله ماهی سیباس آسیایی اسیدآمینه لوسین،
رر بافت عضله ماهی قزلآالی رنگینکمان اسیدآمینه
لیزین ،رر بافت عضله ماهی کپورمعمولی اسیدآمینه
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آرژنین و رر بافت عضله ماهی تیالپیای نیل اسیدهای
آمینه لوسین و لیزین نسبت به سایر اسیدهای آمینه
ضروری بیشترین مقدار را راشتند.
رر مطالعه حاضر بیشترین مقدار اسیدهای آمینه
ضروری و غیرضروری رر بافت عضله ماهی قزلآالی
رنگینکمان و کمترین مقدار اسیدهای آمینه غیر
ضروری رر بافت عضله ماهی کپور معمولی و کمترین
مقدار اسیدهای آمینه ضروری رر بافت عضله ماهی
تیالپیای نیل بهرست آمد .این تفاوت احتما ًال بهرلیل
باالتر بورن محتوای اسیدهای آمینه رر جیره غرایی
ماهی قزلآال رر مقایسه با سایر ماهیان است .تحقیقات
انجام گرفته نشان میرهد که میزان اسیدهای آمینه رر
بافت ماهیچه ماهی تحت تابیر مناب پروتئینی جیره
غرایی قرار رارر ( )Carpene et al., 1998و با ت ییر
رر محتوای و مقدار موار م ری جیره غرایی ترکیب
بیوشیمیایی بدن آبزی پرورشی ت ییر میکند (El-
 .)Sayed et al., 2008بیشترین اسیدآمینه ضروری
رر الشه قزلآالی رنگینکمان (نفیسی بااباری،)1380 ،
تاسماهی ایرانی ()Acipenser persicus
( )Ebrahimi, 2004و ماهی بنی ( Barbus
 )Sharifian, 2014( )sharpeyiاسیدآمینه لیزین
گزارش شد .رر تائید نتایج بهرست آمده  Qomiو
همکاران ( )2012نیز با مقایسه پروفایل اسیدهای آمینه
و ترکیبات شیمیایی الشه رر ماهیان قزلآالی رنگین
کمان ( ،)O. mykissکپورمعمولی ( )C. carpioو
ماهی سفید رریای خزر ()Rutilus frisii kutum
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گزارش رارند که میزان پروتئین خام رر ماهی قزلآالی
رنگینکمان بهطور معنیراری از رو گونه ریگر باالتر
بور .ولی میزان چربی خام کپور معمولی از رو گونه
ال رر تائید نتایج
ریگر باالتر بور که این نتیجهگیری کام ً
حاضر بور .این محققین بیشترین آمینواسید ضروری را
رر بافت عضله هر سه گونه امینواسید لوسین گزارش
رارند .نسبت اسیدهای آمینه ضروری به اسیدهای
آمینه غیرضروری نیز برای هر سه گونه نزریک به هم و
بدون اختالف معنیرار گزارش شد .این نسبت برای
ماهی قزلآالی رنگین کمان  ،0/967برای ماهی کپور
معمولی  1/005و برای ماهی سفید  1/001گزارش شد
که مقاریر گزارش شده برای ماهی قزلآال و کپور باالتر
از مقدار اندازهگیری شده رر مطالعه حاضر بور.
بیشتر مررم ماهی را بهرلیل رارا بورن ویژگیهایی
خا مصرف میکنند؛ ررحالیکه تعدار کمی از آنها
تمایل رارند ماهیها را براساس ارزش غرایی ای که
رارند مصرف نمایند .از اینرو ،شناخت میزان اسیدهای
آمینه رر ماهیان تجاری باید یکی از موارر اصلی مورر
استفاره توسط مصرفکننده برای انتخاب نوع ماهی
برای خوررن باشد ( Mohammed and Alim,
 .)2012رر مجموع ،براساس نتایج بهرست آمده بهنظر
میرسد که از بین چاار گونه ماهی مورر مطالعه ،ماهی
قزلآالی رنگین کمان ارزش غرایی باالتری را برای
مصرف کنندگان ،به رلیل پروفیل اسید های آمینه و نیز
قیمت پایینتر نسبت به گونه های ریگر راشته باشد.
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