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هد  هاي ماهی بیگ اي فرآورده گذاري تغذیه تعیین بازدهی فیله و برچسب
)Hypophthalmichthys nobilis(  
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  1چکیده
هـدف ایـن   . باشـد  در فرآوري ماهی مـی برآورد ترکیب اولیه و میزان بازدهی فیله از نیازهاي اولیه          

) Hypophthalmichthys nobilis(هـد   بیـگ مـاهی   پژوهش تعیین ترکیب شیمیایی و بازدهی فیله
 از آن بـا اسـتفاده از        دسـت آمـده     بـه هاي    فرآورده  و برآورد اقتصادي   اي گذاري تغذیه  منظور برچسب  به

تهیـه  هاي بازاري    در محدوده اندازه  هد   بیگی   عدد ماه  55منظور   ینه ا ب. باشد  رگرسیونی می  هاي  معادله
 در وزن تـر و  هـا  و میزان بازدهی محصول فیله، محتواي رطوبت، چربی، پروتئین، خاکستر و انرژي آن 

 بین این فاکتورها با طول کل مـاهی مـورد بررسـی            هاي  هابطسپس ر .  مورد سنجش قرار گرفت    خشک
ـ   .  گردید ها تعیین  ر گرفته و نوع رابطه و معادله آن       قرا  بـین لگـاریتم    رابطـه ،دسـت آمـده   هطبق نتـایج ب

صورت رگرسیونی خطی معکوس بوده   کل ماهی به    و وزن   لگاریتم طول   و خاکستر با   محتواي رطوبت 
)05/0<P ( فیلـه بـا طـول کـل مـاهی       و بـازدهی  انـرژي ، بین میزان چربی، پروتئین    که رابطه   در حالی 
 Y=bX±aصـورت    بـه هـا  لـه کلی ایـن معاد طـور  به. )P>05/0(صورت رگرسیونی خطی مثبت بود       به

 با استفاده از شاخص طول کل توان ها، می هاي آن ها و تعیین معادله  هابطوجود این ر    با توجه به  . باشد می
دسـت آمـده بـراي بـازدهی فیلـه و        بههاي بندي و سپس از طریق معادله       دستگاه دسته ماهیان را توسط    

و تعیین میزان رطوبت، چربی، پروتئین، خاکستر و انـرژي هـر دسـته             ترکیب تقریبی، برآورد اقتصادي     
  .اي آن اقدام نمود گذاري تغذیه منظور برچسب به

  

هــد،   رگرسـیونی، مــاهی بیـگ  اي، رابطـه  گـذاري تغذیــه   بـازدهی فیلـه، برچــسب  :هـاي کلیــدي  واژه
Hypophthalmichthys nobilis  

                                                
  shabanpour.b@gmail.com:  مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 ها اسیدهاي چرب غیراشباع ضروري، مواد معدنی و ویتامین، هاي با کیفیت پروتئینا داشتن ب آبزیان

 بـدن انـسان قـادر بـه سـنتز اسـیدهاي چـرب         .)2003سیدهو،  (تغذیه انسان دارند    اي در    جایگاه ویژه 
باشد و این اسیدهاي چـرب بایـد از طریـق غـذا تـامین        نمی)ω3 PUFA (چندغیراشباعی امگا تري

) PUFAs (اشـباعی چـرب چنـد غیر   وجـود اسـیدهاي    ابراین بن ).2002آالسالوار و همکاران،    (وند  ش
ست که نقش مهمی را در حفظ  اها آن در ماهیان آب شیرین و دریایی از مزایاي مصرف 3-ویژه امگا  به

 در ).2001کمینکوا و همکـاران،  (کند  ایفا می) قی عرو -هاي قلبی  گیري از بیماري   پیش(سالمتی انسان   
 شرایط اقلیمی  درباال و قابلیت پرورش سازگاري کپورماهیان با توجه به میان ماهیان پرورشی در ایران،

سیستم پـرورش ایـن   . شوند هاي اصلی جهت پرورش محسوب می   یین، از گونه  هزینه تولید پا  متنوع و   
کار گرفتـه شـده در ایـن سیـستم      هاي به   یکی از گونه   هد بیگکالچر بوده و ماهی      صورت پلی  ماهیان به 

ماهیان  نسبت به دیگر هد، این ماهی م ارزش غذایی باال در مقابل قیمت پایین ماهی بیگ      غر  به .باشد می
هـاي بـین    وجـود اسـتخوان  ). 2008فـائو،  (پسندي پایینی برخـوردار اسـت   پرورشی و دریایی از بازار    

از طرفی نگرش منفی ). 1995وارادي، (است آن دو دلیل عمده ) گل و الي(اي و بوي نامناسب  ماهیچه
باشـد   در مقایسه با ماهیان وحشی از دیگر دالیل این امر مـی کنندگان نسبت به ماهیان پرورشی    رفمص

 فـرآوري آن  هـد  رفع مشکالت ناشی از استخوان و بوي مـاهی بیـگ  حل   راه). 2009کول وهمکاران،   (
رکیـب   اما باید توجه داشت که از نکات مهمی که در فرآوري ماهی باید مدنظر قـرار گیـرد ت              .باشد می

یی از نظـر   مـواد غـذا  اي تغذیـه  از ارزش یآگـاه  ).2003 ، و آلمانـدوس نسی(شیمیایی اولیه آن است   
 ،)1999 و همکـاران،     شیفـردر (شـود    یتـر مـ    روز بـه روز مهـم     هـا    کنندگان و همچنین دولت    مصرف

ی اي فـرآورده غـذای   ه مشخصات تغذیـه یر کشورهاي صنعتی به وضع قوانینی جهت اراکه بیشت   نحوي  به
کنندگان نسبت به کپورماهیـان      رفع نگرش منفی مصرف   بنابراین   ).2007نشیم و یاکتیم،    (اند   اقدام کرده 

حـل خواهـد    قابـل  در مورد ارزش غذایی این ماهیان   کنندگان  مصرف  آگاهی دادن به    از طریق  پرورشی
غذایی میزان بازدهی  از دیگر موارد مهم در انتخاب مواد ،در کنار کیفیت. )2009کول و همکاران،  (بود

هاي فرآوري مطرح است،   و کارخانهناگکنند  ماهی این مسأله براي مصرف    در مورد   . اقتصادي آن است  
، جهـت تعیـین دقیـق بـازدهی     دقیـق هاي  تکنولوژي هاي فرآوري نیاز جدي به ابزارها و اما در کارخانه  

هاي تولید و در نهایت قیمـت تمـام    هزینهمنظور تعیین میزان ماهی مورد نیاز، برآورد     ماهی به  میزان فیله 
گـذاري   شـده مبحـث برچـسب     جهت رفع نیازهـاي ذکـر  ).1373بخشوده و اکبري، (شده وجود دارد  
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 جهـت تعیـین   ).2007نشیم و یاکتیم،  (آن مطرح شده است     هاي    و فرآورده   عرضه شده  ماهیاي   تغذیه
هـاي   هـا و روش   از دسـتگاه اسـتفاده  بـدن مـاهی  ) رطوبت، چربی، پروتئین و خاکستر (ترکیب تقریبی   

 يوتری کـامپ يولوژی رادتوان به ها می که از جدیدترین آن اي پیشنهاد شده است    پرهزینه بعضاًمختلف و   
 یکـ ی الکتر تیاساس هدا  کل بر  ی چرب يریگ اندازه،  )2002،   و همکاران  يروموار (يرو اسپکتروفوتومت 

ـ ی تقربی ترک نیی تع ،)2003هانس و همکاران،     (گوشت ، لـول و همکـاران   (کی بـا روش اولتراسـون  یب
ـ ، استفاده از رابطه رنگ گوشت و ترک )2003 و همکاران،    مالی س ؛2002 بروسـنان و سـان،   ( الشـه  بی
بندي وزن و تحلیـل عکـس گوشـت جهـت تعیـین ترکیـب آن            استفاده از روبات جهت دسته     ،)2004

 بدن ماهی، با توجـه بـه نـوع فـرآورده          پس از تعیین ترکیب   .  اشاره نمود  )2006متیانسن و همکاران،    (
ماهیان عرضه شده از طرفی  . استفاده نمود ) به لحاظ ترکیب اولیه بدن    (مناسب  توان از ماهیان     هدف می 

اي و میـزان بـازدهی    مشخصات تغذیهاز نظر به بازار، اعم از ماهی کامل، فیله و دیگر اشکال مدنظر را    
هـا بـه    هـاي ذکرشـده مـشهود اسـت، نیـاز آن           در روش چـه    امـا آن  . گذاري نمود  محصول آن برچسب  

تعیین ترکیب تقریبی بدن ماهی، تعیـین بیولـوژي         هاي   یکی از راه  . هزینه است  پیچیده و پر   ايه دستگاه
د که از آن جمله انـدازه مـاهی   ثرنؤعوامل مختلفی بر ترکیب شیمیایی بدن ماهی م. باشد رشد ماهی می 

 از یکـ ی). 1386 ،شـیرازي  رضوي ؛2004 علی و همکاران، ؛1994 شیرر، ؛1987ویدرلی و گیل،   (است
ـ  با ترکی رابطه اندازه ماههاي  ه استفاده از معادل   ی ماه یبی تقر بی ترک نی تخم يها راه ـ ی تقربی  ی مـاه یب

تـوان از ایـن     بنـابراین مـی  .)2004،   و همکـاران   ی؛ عل 2001،  سالم و همکاران   ؛1994شیرر،  (باشد یم
  .ه نمودماهی استفادقریبی بدن تعیین ترکیب تویژگی جهت 

ـ  ترکو مطالعه وجود رابطه میان میزان بازدهی فیلـه    پژوهش   نیهدف ا  ـ ی تقربی عنـوان   بـه  لـه ی فیب
ـ  تعیـین  عنوان فاکتور مستقل جهـت   بههد   بیگ یفاکتور وابسته با اندازه ماه     هـا   آن  ریاضـی هـاي  همعادل

ـ عنوان  به این ماهی یبی فیله و تعیین ترکیب تقر    منظور برآورد میزان بازدهی محصول     به  راه ارزان و کی
  .باشد ی ميدی تولهاي وردهآفراي  گذاري تغذیه برآوردهاي اقتصادي الزم و برچسب جهت عیسر
  

  ها مواد و روش
شـیوه  . سد وشمگیر در اسـتان گلـستان انتخـاب گردیـد          هد   بیگماهی  برداري   مکان نمونه : ی ماه هیته

بـوده کـه در ایـن سیـستم     ) Extensive(ت سیـستم گـسترده   صـور  پرورش ماهی در سد وشمگیر به   
گونه غذادهی دستی صورت نگرفته و ماهی تنها از تولیدات طبیعی موجود در محیط خود  شی هیچرپرو
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 عرضـه شـده بـه بـازار جهـت         انی ماه ی پژوهش هدف بررس   نی در ا  که نیبا توجه به ا   . کند استفاده می 
 ی ماهستی زطی محای و هی بر تغذ  یگونه کنترل  چی بود، ه  ها ني شدن آ   فرآور ایصورت تازه و     مصرف به 

اساس بررسی وضعیت بازار صورت پذیرفت که این محدوده   انتخاب اندازه ماهی بر     و صورت نگرفت 
  .دی گردهی تهشیجهت انجام آزماهد  بیگ یعدد ماه 55 .انتخاب گردیدمتر  سانتی 5/83تا  46 بین

از ابتداي پوزه تا انتهـاي آخـرین شـعاع بالـه دمـی      ماهی و طول کل ابتدا وزن کل   :  کردن نمونه  آماده
و در نهایت ) 2004علی و همکاران، (ها جدا و شکم خالی شد  ، سر و باله سپس فلس.گیري شد اندازه

هاي درشت فیله  جهت سنجش ترکیب تقریبی ابتدا پوست و استخوان      . توزین گردید  دست آمده  فیله به 
 خرد شده به طور کامل کن خانگیخردفیله توسط دستگاه     و) AOAC  ،2005(مورد نظر جدا گردید     

  .و به شکل همگن درآمد
  .تانجام گرف)  AOAC ،2005 ( خشک کردن در هوارطوبت به روشتعیین :  تعیین ترکیب تقریبی فیله

 یـن منظـور از دسـتگاه    بـه ا  .)1995جیمـز،    (روش سوکـسله انجـام گرفـت        با سنجش چربی کل  
Soxtec مدل SE 416 ساخت شرکت Gerhardtاستفاده گردید آلمان .  

 vap 40 مدل kjeldthermبا استفاده از دستگاه ) 1995جیمز، (سنجش پروتئین به روش کلدال 
  . آلمان صورت پذیرفتGerhardtساخت شرکت 

  .)AOAC ،2005(براي سنجش خاکستر از خاکستر کردن به روش خشک استفاده گردید 
بـه ایـن   . انجام پذیرفت) 2005( محاسبه میزان انرژي فیله به روش اسکولز   :یلهمحاسبه میزان انرژي ف   

عنوان میزان   از محتواي پروتئین و چربی فیله طبق رابطه زیر به        دست آمده   بهصورت که مجموع انرژي     
  .انرژي فیله ماهی محاسبه گردید

  

  ) گرم فیله100کیلوژول در ( انرژي میزان =]8/39 ×)درصد(میزان چربی  [+] 6/23 ×)درصد(میزان پروتئین [
  

بررسـی و    Statisticaافـزار  دسـت آمـده توسـط نـرم     هاي به نرمال بودن داده: ي آمارلی و تحلهیتجز
رت صو Excelافزار   مربوطه با استفاده از نرم    هاي  هدست آوردن معادل    و به  یونی رگرس هاي  هابط ر میترس

 را رسم ها هابط رتغیرهاي مورد آزمایش، انواع مختلف رگرسیونی بین م جهت تعیین نوع رابطه   . پذیرفت
.  بین متغیرها اعـالم شـد  عنوان رابطه را دارا بود به) 2R(اي که باالترین ضریب همبستگی    کرده و رابطه  

 SPSSافزار  دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون توسط نرم         به ها  هابطدار بودن ر    جهت بررسی معنی  
  .استفاده گردید
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  نتایج
نشان داد که با افزایش    هد   بیگماهی  کل   طول   لگاریتم میزان محصول فیله با   لگاریتم   رسی رابطه بر

 رگرسـیونی خطـی     صورت رابطـه    این رابطه به  . یابد طول ماهی میزان بازدهی محصول فیله افزایش می       
 1تایج در شکل ن نیا). =00/0P(باشد  دار می آماره پیرسون نشان داد که این رابطه کامالً معنی . باشد می

  .شده استنشان داده 
  

y x = 0/1695  + 1/3444
R2 = 0/3482
p=0/00

1.58
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                               95/1       9/1      85/1      8/1       75/1      7/1      65/1      6/1  

  )متر سانتی(لگاریتم طول کل ماهی                                                         
  

  .هد بیگی  فیله در وزن ترماه و میزان بازدهی رابطه طول کل ماهی-1شکل 
  

میزان رطوبت فیله در شـکل  لگاریتم  کل ماهی و  طول  لگاریتم  موجود بین  هاي  هابطنتایج بررسی ر  
 رابطـه رگرسـیونی    کل مـاهی طول محتواي رطوبت فیله با   بین طبق این نتایج  .  نشان داده شده است    2

 افزایش طول کـل مـاهی میـزان رطوبـت فیلـه کـاهش       ین معنی که با   ه ا ب. خطی معکوس برقرار است   
  ).P=00/0(باشد  دار می  این رابطه کامالً معنیدهد می آماره پیرسون نشان .یابد می

  

y x = -0/1589  + 2/1887
R2 = 0/6569
p=0/00
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                                      95/1    9/1     85/1    8/1     75/1    7/1     65/1    6/1  

  )متر سانتی(                        لگاریتم طول کل ماهی                                 
  .هد بیگ رابطه طول کل ماهی و میزان رطوبت فیله در ماهی -2شکل 

یله
ی ف

زده
م با

اریت
لگ

 
هی

ما
  

تر 
زن 

ر و
د

)
صد

در
(  

72/1  
7/1  
68/1  
66/1  
64/1  
62/1  
6/1  
58/1 

3444/1+x1695/0=y
3482/0=2R

00/0=p

94/1  
92/1  

9/1  
88/1  

86/1 

تم 
اری

لگ
بت

طو
ن ر

میزا
یله

 ف
  

تر 
زن 

ر و
د

)
صد

در
(  

1887/2+x1589/0=y
6569/0=2R

00/0=p



 1388، 3، شماره 1مجله الکترونیک فرآوري و نگهداري مواد غذایی جلد  

 24

صـورت رگرسـیونی     طول کل ماهی فیتوفـاگ بـه      لگاریتم  محتواي چربی فیله و     لگاریتم  رابطه بین   
باشد  دار این متغیرها می  کامالً معنیهدهنده رابط آماره پیرسون نشان). 3 شکل(ت تعیین گردید بخطی مث

)00/0=P.(  
  

  
  

  .هد بیگماهی  وزن ترفیله در چربی  رابطه طول کل ماهی و میزان -3شکل 
  

 محتواي پروتئین فیلـه   لگاریتم طول ماهی و لگاریتم از بررسی رابطهدست آمده با توجه به نتایج به   
کـه بـا    نحـوي  باشـد، بـه    خطی مثبت برقرار مـی  بین این دو متغیر رابطه رگرسیونی .آن مشخص گردید  

دست آمـده ایـن رابطـه         به 2Rاما با توجه به      .یابد فیله افزایش می  پروتئین  افزایش طول ماهی محتواي     
  . نشان داده شده است4این نتایج در شکل . باشد ضعیف می

  

  
  

  .هد بیگ ماهی  وزن تر رابطه طول کل ماهی و میزان پروتئین فیله در-4شکل 
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صـورت رگرسـیونی    دست آمده نشان داد که محتواي انرژي فیله با افزایش اندازه ماهی بـه             نتایج به 
  .نشان داده شده است 5این نتایج در شکل ). =00/0P(یابد  خطی افزایش می

  

  
  .هد گ بی ماهی وزن تر رابطه طول کل ماهی و میزان انرژي فیله در-5شکل 

  
 بـین ایـن دو متغیـر    نشان داد که ماهی لگاریتم طولستر فیله با  محتواي خاک   لگاریتم بررسی رابطه 

ین مفهوم که با افزایش طول ماهی        به ا  .)P=00/0 (داري وجود دارد   معنیخطی منفی   رگرسیونی   رابطه
  .نشان داده شده است 6این نتایج در شکل . یابد میزان خاکستر فیله آن کاهش می

  

  
  

  .هد بیگ ماهی  وزن تر خاکستر فیله در رابطه طول کل ماهی و میزان-6شکل 
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 با لگاریتم میزان بازدهی فیله، رطوبت، چربـی،       ماهی) کل(بررسی نتایج نشان داد که لگاریتم وزن        
 1این نتایج در جـدول    .  رگرسیونی خطی وجود دارد    تر ماهی رابطه   زنپروتئین، خاکستر و انرژي در و     

  .نشان داده شده است
  

  .هد تر در ماهی بیگ در وزنماهی یب تقریبی، انرژي و بازدهی فیله با وزن کل رابطه بین ترک -1جدول  
  )گرم(لگاریتم وزن کل ماهی 

  اجزاء معادله
  داري سطح معنی a  b 2r  پارامترهاي فیله

  00/0  642/0  -057/0  097/2  )درصد(لگاریتم رطوبت 
  00/0  794/0  394/0  -477/4  )درصد(لگاریتم چربی 

  00/0  137/0  066/0  955/0  )درصد (لگاریتم پروتئین
  00/0  155/0  -145/0  508/0  )درصد(لگاریتم خاکستر 

  00/0  655/0  254/0  783/1  ) گرم100 کیلوژول در(لگاریتم انرژي 
  00/0  36/0  6320/0  435/1  )درصد(لگاریتم بازدهی فیله 

a : ،عدد ثابتb : ،2شیب خط رگرسیونr :ضریب همبستگی رگرسیونی.  
  

میزان ماده دست آمده بین لگاریتم طول کل ماهی با لگاریتم میزان بازدهی فیله،             به نتایج به   با توجه 
 اما بین . رگرسیونی خطی وجود دارد و انرژي در وزن خشک ماهی رابطه   ، چربی، پروتئین،  خشک فیله 

 2  ایـن نتـایج در جـدول   . مشخصی مشاهده نگردیـد ماهی و میزان خاکستر فیله رابطه    میزان طول کل    
  .نشان داده شده است

 بین لگاریتم وزن کل ماهی و لگاریتم میزان بازدهی فیله، میـزان مـاده خـشک          هاي  هابطبا بررسی ر  
ایـن نتـایج    .  رگرسیونی خطـی وجـود دارد       ماهی رابطه  فیله، چربی، پروتئین، و انرژي در وزن خشک       

ج این نتـای . داري وجود ندارد عنی مماهی و میزان خاکستر فیله رابطههمچنین نشان داد که بین وزن کل   
  . نشان داده شده است3در جدول 
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  .هد رابطه بین ترکیب تقریبی، انرژي و بازدهی فیله با طول کل در وزن خشک در ماهی بیگ -2 جدول
  )متر سانتی(لگاریتم طول کل ماهی 

  اجزاء معادله
  داري سطح معنی a b 2r  پارامترهاي فیله

  00/0  /660  648/0  13/0  )درصد (لگاریتم میزان ماده خشک
  00/0  657/0  829/0  -545/0  )درصد(لگاریتم میزان چربی 

  00/0  637/0  -512/0  -802/2  )درصد(لگاریتم میزان پروتئین 
  61/0  038/0  191/0  -036/1  )درصد(لگاریتم میزان خاکستر 

  00/0  381/0  -297/0  043/4  ) گرم100کیلوژول در(لگاریتم میزان انرژي 
  00/0  638/0  178/3  -772/4  )درصد(اریتم میزان بازدهی فیله لگ

a : ،عدد ثابتb : ،2شیب خط رگرسیونr :ضریب همبستگی رگرسیونی.  
  

  .هد رابطه بین ترکیب تقریبی، انرژي و بازدهی فیله با وزن کل در وزن خشک در ماهی بیگ -3 جدول
  )گرم(لگاریتم وزن کل ماهی 

  اجزاء معادله
  داري سطح معنی a b 2r  فیلهپارامترهاي 

  00/0  654/0  235/0  497/0  )درصد(لگاریتم میزان ماده خشک 
  00/0  67/0  176/1  -046/3  )درصد(لگاریتم میزان چربی 

  00/0  629/0  -188/0  -519/2  )درصد(لگاریتم میزان پروتئین 
  54/0  056/0  085/0  -978/0  )درصد(لگاریتم میزان خاکستر 

  00/0  379/0  -11/0  88/3  ) گرم100کیلوژول در(ژي لگاریتم میزان انر
  00/0  668/0  303/0  -081/0  )درصد(لگاریتم میزان بازدهی فیله 

a : ،عدد ثابتb : ،2شیب خط رگرسیونr :ضریب همبستگی رگرسیونی.  
  

 )1 رابطـه  ( سـاده ی خطـ یونی رگرسـ هاي هصورت معادل دست آمده به  بههاي  هابطردر نتایج حاضر،    
 yو ) انـدازه مـاهی  ( فـاکتور مـستقل   نـوان ع  بـه x ون،ی خط رگرسـ بی شb،  مقدار ثابت a که   .باشد یم

  .باشند ی م)بازدهی فیله، محتواي رطوبت، چربی، پروتئین، خاکستر و انرژي (عنوان فاکتور وابسته به
حاسـبه  دست آمده، م  بههاي  در معادله10رت لگاریتم در پایه صو  بهy و  xکه مقادیر    با توجه به این   

   : استفاده نمود2 باید از رابطه) B(، جهت تبدیل این اعداد به مقادیر اصلی )A(گردد  می
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)1                                                                                                        (Y=bx±a  
)2                                                  (                                                         A10=B  
  

  بحث
 رگرسیونی خطـی   کل ماهی رابطه و وزن طولبادست آمده بین اجزاء ترکیب تقریبی    طبق نتایج به  

در ایـن زمینـه روي   پژوهشگران  دیگر هاي دست آمده از پژوهش   با نتایج به   وجود داشت که این نتایج    
تیالپیـا  ، )1994شـیرر،   (کمـان     آالي رنگـین   روي مـاهی قـزل    مطالعات  . خوانی دارد  مف ه لماهیان مخت 

Oreochromis mossambicus)  ،2001ســالم و همکــاران( ،Channa punctata)  ــی و عل
  Cyprinus carpio،)2002هرنانــدز و همکــاران،  (Diplodus puntazzo ،)2001همکـاران،  

، نـشان داده اسـت کـه بـا     )2004علی و همکاران،  (Labeo rohita ،)2003فاجمونوا و همکاران، (
افزایش اندازه این ماهیان میزان رطوبت بدن آن کاهش یافته اما میزان چربی، پروتئین و خاکـستر بـدن        

 بین چربی، پروتئین یزان رطوبت و اندازه بدن، رابطه  جز رابطه حاکم بین م     البته به . یابد ها افزایش می   آن
 )1994 (سـالم و داویـس  پـژوهش  طبـق  . هیان عمومیت نداردزه بدن در مورد همه ماو خاکستر با اندا 

گریگوراکیس . داري بین محتواي خاکستر بدن و اندازه ماهی وجود ندارد           معنی ك ماهی رابطه  روي ارد 
بیان کردنـد کـه بـین انـدازه     ) Sparus aurata(اي روي ماهی شانک  در مطالعه) 2002(و همکاران 

) 2006(  راسموسن و همکاران طبق پژوهش. داري وجود ندارد  چربی بدن آن رابطه معنیماهی و میزان
وجـود  ) Thunnus alalunga(اي بین اندازه ماهی و محتواي چربی بـدن مـاهی تـن آلبـاکور      رابطه
میزان خاکـستر فیلـه بـا افـزایش انـدازه مـاهی کـاهش         دست آمده در این پژوهش  به طبق نتایج . ندارد

ـ  در بکـه  ر پژوهش حاضر میزان خاکستر فیله ماهی مورد بررسی قرار گرفـت در حـالی      د. یابد می  شتری
 ل خاکستر کـ شیافزا و  مورد سنجش قرار گرفته است  ی انجام شده خاکستر کل الشه ماه      هاي پژوهش
 بنـابراین تفـاوت در نتـایج        .)1994شیرر،   (باشد می ی ماه ی اسکلت ستمی س ریثأت  تحت شتری ب یالشه ماه 

دست آمده براي محتواي خاکستر با نتایج  ه اما نتایج روند تغییرات ب. خاکستر دور از انتظار نیست     میزان
با افزایش اندازه ماهی محتواي  . براي فیله ماهی شانک مطابقت دارد     ) 2002(گریکوراکیس و همکاران    
ر آب موجـود در  هاي موجود در فیله محلول د با توجه به این که نمک     . یابد رطوبت فیله آن کاهش می    

باشند، بنابراین با افزایش اندازه ماهی که کاهش رطوبت را در پی دارد، کـاهش میـزان خاکـستر        آن می 
 افـزایش میـزان پـروتئین فیلـه مـاهی           .)2003گریکوراکیس و همکاران،    (فیله مورد انتظار خواهد بود      
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جه بـه ضـریب رگرسـیونی،    صورت رگرسیونی خطی تعیین گردید، اما با تو      در این پژوهش به    هد بیگ
ها نتیجه افزایش تعداد و اندازه فیبرها        در طول مرحله الروي رشد ماهیچه     .  ضعیف بود   بسیار این رابطه 

رسد که ایجاد فیبرهاي جدید در طول رشد در کپورماهیـان   نظر می به). 1987ویدرلی و گیل، (باشد   می
باید ) متر  سانتی30 یا 25(اي باالي بازاري   ه یابد تغییر در خصوصیات ماهیچه ماهی در وزن        کاهش می 

فیوکونئـا و   (گردد می کندترتغییر باز هم روند کمتر از مراحل اولیه الروي باشد و با افزایش اندازه این       
هـاي   ماهیچـه هاي قرمز به کل     نسبت درصد ماهیچه  این امر نیز اثبات شده است که        ). 1995همکاران،  

تـأثیر میـزان فعالیـت مـاهی نیـز       چـه آن تحـت  اگر. یش سن ثابت استیادي با افزا  اسکلتی تا حدود ز   
 افـزایش  بنابراین کند شدن روند افزایش پروتئین بـا ). 1995فیوکونئا و همکاران،    (تواند قرار بگیرد     می

 و یا حتی متوقف شدن این روند باعث کـاهش شـیب خـط رگرسـیون و          اندازه ماهی در این پژوهش    
اما نکته مهم اینجاسـت کـه ترکیـب اسـیدهاي آمینـه در      .  آن گردیدهمچنین کاهش ضریب همبستگی  

سن که با منابع  البته این امر براي ماهیان هم. هاي سنتز شده در سنین مختلف بسیار مشابه است پروتئین
ها تحت اثر فـصل و جـنس تغییـر      اگرچه ترکیب آن کند، اند نیز صدق می    مختلف پروتئینی تغذیه شده   

اي  توان عنوان کـرد کـه تفـاوتی از نظـر ارزش تغذیـه         بنابراین می ). 2000و همکاران،   مارتین  (کند   می
  .اند وجود نخواهد داشت هاي مختلف ماهی که در شرایط مشابه پرورش یافته ها بین اندازه پروتئین

هـا    همچون سـالمونیده ماهیان پیداست، در کپوردست آمده در این پژوهش طور که از نتایج به     همان
 زیرا محتواي چربی الشه بـا افـزایش وزن       ،آلومتري مثبت با رشد کل بدن دارد        رابطه بافت چربی یک  
مختلـف چربـی شـناخته    هاي  دینامیک توسعه بافت ).1995فیوکوئنا و همکاران،  (یابد   بدن افزایش می  

 ماهی و دپوستی بخش شکمی در مراحل اولیه رشنشده است، اگرچه چربی امعاء و احشا و چربی زیر  
 ایجاد بافت چربی .گردد پوستی بخش پشتی و بخش جانبی بدن مشاهده میدر مراحل بعدي چربی زیر

فیوکوئنا و همکـاران،  (افتد  بین میومرها و در میومرها در مراحل آخري از توسعه بافت چربی اتفاق می    
 رگرسـیونی خطـی در    رابطهازه بدن که منتج به ایجادبنابراین افزایش چربی فیله با افزایش اند   ). 1995

 بـه شـکل روشـنی    مطلوبیـت محتـواي چربـی در گوشـت مـاهی     . ماهی فیتوفاگ شد، مشاهده گردید 
ایجاد چربـی در گوشـت نقـش     . کنندگان محلی بستگی دارد     به مصرف  طور عمده   مشخص نیست و به   

 نیز  آنمزهکند، بلکه در   مهمی را نه تنها در وضعیت ظاهري گوشت و محصول فرآوري شده بازي می             
گذار وصیات بافتی آن تأثیرخصمیزان و توزیع چربی در گوشت بر ). 2002برمر، (گذار خواهد بود تأثیر
بر ایـن   هایی با چربی کم بوده و عالوه از فیله) تر نرم(هایی با چربی زیاد، آبدارتر     که فیله  طوري  به ،است
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 گونه ماهی میـزان تأثیرگـذاري آن متفـاوت     اما با توجه به.ثر استمیزان چربی بر سفیدي بافت نیز مؤ   
اي  گـردد، بـا توجـه بـه ارزش تغذیـه           اي مطـرح مـی     از آنجا که ارزش تغذیه    ). 2001لی،  (خواهد بود   

چون پروتئین باید در تولیدات مـاهی مـدنظر باشـد     حداکثر میزان چربی هم  هاي غیراشباع ماهی      چربی
 میزان پروتئین فیله و اندازه ماهی ضـعیف   آمده رابطهدست  طبق نتایج به ).1995فیوکوئنا و همکاران،    (

 بـین   رابطه.گردد بنابراین استفاده از این رابطه جهت برآورد محتواي پروتئینی فیله توصیه نمی   . باشد می
میزان انرژي . یین گردید  رگرسیونی خطی تع   صورت رابطه   بههد   بیگمحتواي انرژي فیله و اندازه ماهی       

بـا توجـه بـه رونـد افـزایش      . ز مجموع انرژي ناشی از چربی و پـروتئین آن اسـت   ا دست آمده   فیله به 
 میزان انرژي فیلـه  صورت رابطه رگرسیونی خطی تعیین شد، رابطه   محتواي چربی و پروتئین فیله که به      

 وزن نیز همانند طول بـا   این پژوهش،   با توجه به نتایج    .دست آمد  صورت خطی به   و اندازه ماهی نیز به    
در پژوهش حاضـر بـر    رگرسیونی خطی دارد، اما   هد رابطه   هاي مورد بررسی در فیله ماهی بیگ      فاکتور

 از طول با ترکیب تقریبی، انرژي و بازدهی فیله تأکیـد بیـشتري شـده         دست آمده   هاي به   رابطه و معادله  
بنـدي کیفیـت مـاهی      بایـستی پـیش از درجـه       بندي ماهی که می     در مبحث دسته   ها  بهترین روش  .است

بین وزن و طول نیز، استفاده از مشخصه طول اما . باشد ز وزن و طول ماهی می صورت پذیرد، استفاده ا   
بنـدي عملیـاتی     تـري جهـت دسـته      هاي ساده و ارزان    تر و با استفاده از دستگاه      که سریع  با توجه به این   

تري قـرار  ورد تأکیـد بیـش  ، در پژوهش حاضر طول مـاهی مـ   )2008بیکووسکی و دوتکیویز،    (شود   می
کـه   کما ایـن . ه شده استتر در قالب نمودارهاي مربوطه ارای جهت تبیین بهها  ها و معادله    هابطگرفته و ر  

 مربوطـه  هـاي  ولهاي مربوطه در جـد  بندي براساس وزن ماهی مدنظر باشد معادله        در مواردي که دسته   
 هـد   بیـگ توان از طـول مـاهی   میدر این پژوهش، دست آمده   بههاي با توجه به معادله. ه شده است یارا

 مربوطـه جهـت تعیـین ترکیـب         هاي  هاي طولی موردنظر از معادله      بندي و با توجه به گروه      جهت دسته 
از نظـر ترکیـب    (هـا    اي آن  گذاري مشخصات تغذیه   و در نهایت برچسب   ، انرژي و بازدهی فیله      تقریبی

  . نموداستفاده) تقریبی و میزان انرژي
ورد افزایش میزان بازدهی محصول فیله با افزایش اندازه ماهی نشان داد که      در م دست آمده    نتایج به 

طـور   یابد بـه   رگرسیونی خطی افزایش می  صورت رابطه   با افزایش اندازه ماهی میزان بازدهی فیله آن به        
اي و در یک نگـاه کلـی بـه سـاختار         کلی محصول فیله ماهی به گونه، جنسیت، اندازه و شرایط تغذیه          

هاي  هاي اسکلتی و بافت طور عمده از ماهیچه گوشت به). 2006ونوگوپال، (ماهی بستگی دارد آناتومی 
هـاي اسـتخوانی     نـسبت توسـعه بافـت      .دهنده تـشکیل شـده اسـت       هاي اتصال  چربی و همچنین بافت   
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سر و (ها   رشد استخوان.مهم است ) 1995گري و همکاران،    (دست آمده    هسر از نظر فیله ب    خصوص    به
این روند در نهایت منجر بـه  . باشد تر می در بعد از پایان توسعه جنینی از کل بدن آهسته ) ها رهستون مه 

دست آمده از ماهی تـأثیر   که درصد و میزان فیله به با توجه به این . گردد افزایش میزان بازدهی ماهی می    
 هـاي   معادلهاده ازاستف) 2007کیوس و همکاران، (مستقیم در بازگشت اقتصادي در پرورش ماهی دارد   

هـاي   رابطه طول کل و بازدهی محصول فیله براي برآورد دقیق میزان محـصول جهـت بـرآورد هزینـه                 
و تعیین دقیق قیمت فروش جهـت       ) 2007؛ کیوس و همکارن،     1373بخشوده و اکبري،    (صریح تولید   

 با توجه به نتایج .ستهزینه ا روشی کامالً کاربردي و کم) 1373روستا و همکاران،   (بازاریابی  مدیریت  
زدهی فیلـه در  گردد که بین اندازه ماهی و اجزاء ترکیب تقریبـی، انـرژي و بـا    دست آمده مشاهده می  به

 جهت تعیـین میـزان   ها  هابطتوان از این ر      رگرسیونی وجود دارد که می     هاي  هابطوزن خشک ماهی نیز ر    
این موضوع زمانی که در روند فرآوري ماهی   چرایی  . کرداین فاکتورها با توجه به اندازه ماهی استفاده         

 خـصوص  ها بـه  در تولید برخی فرآورده . گردد تغییر یا تنظیم محتواي رطوبت آن مدنظر با مشخص می         
طور قطع تنظـیم محتـواي رطوبـت     چون برگر و سوسیس ماهی به     هاي با ارزش افزوده باال هم      فرآورده

مشخص گردید که پژوهش با توجه به نتایج این ). 2006ونوگوپال، (بایستی صورت پذیرد  میفرآورده  
بنابراین از مـواد اولیـه بـا میـزان رطوبـت      . یابد با افزایش اندازه ماهی میزان رطوبت فیله آن کاهش می   

دست خواهـد آمـد    هتر، پس از تنظیم کردن میزان رطوبت فرآورده میزان محصول نهایی بیشتري ب     پایین
بر افزایش میزان  در نتیجه عالوه . افزودبه آن   ) ها چون پرکننده  هم(یشتري  توان ترکیبات افزودنی ب    که می 

  .در پی خواهد داشتمحصول نهایی هزینه تولید کمتري نیز 
نـدمیر و پـوالت،   کا(و فـصل  ) 2006رازماسـن و همکـاران،   (که منطقه جغرافیـایی   با توجه به این   

ها را   کارخانه نیاز است که این معادلهاشد، هرب ثر بر ترکیب شیمیایی بدن ماهی می    از عوامل مؤ  ) 2007
اما . طور دقیق تعیین کند کننده ماهی خود و در هر چهار فصل به  در محدوده تامینبا تکرار این پژوهش

هاي فعال در منطقـه مـورد آزمـایش      جهت استفاده در کارخانهدست آمده در این پژوهش  بههاي  معادله
  .قابل استفاده خواهد بود

و یـا  ) 2006ونوگوپـال،   (ب تقریبی اولیه گوشت ماهی نه تنها در تعیین نوع فـرآورده هـدف               ترکی
هاي فرآوري آن اهمیت دارد، بلکه اطالع از آن جهت عرضه محصوالت این ماهی به بـازار      تعیین شیوه 

 اي مربوطه جهت همگام شدن با توسعه تکنولوژي تولید، بازاریابی و قـوانین عرضـه               با برچسب تغذیه  
توجـه   تواند قابل گذاري در بازارپسندي محصول می نتیجه تأثیر برچسب .باشد این محصول ضروري می 

گذاري ماهی کـاد بـر ارزیـابی آن     به بررسی اثر برچسباي  مطالعهطی  ) 2009(کول و همکاران    . باشد
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مـورد  طـور جداگانـه      شده را به  ند و تأثیر هر یک از خصوصیات ذکر       محصول توسط خریداران پرداخت   
داران  طبق این گزارش در بین فاکتورهاي تولید مواردي همچـون برچـسب دوسـت      . بررسی قرار دادند  

هـاي آسـانی آمـاده کـردن، در      طبیعت، وحشی یا پرورشی بودن، در بین تـسهیالت و تغذیـه شاخـصه    
امـا نکتـه   . شتندمندي مشتریان دا  دسترس بودن، قیمت و میزان چربی بیشترین ارتباط را با میزان عالقه           

 بـا افـزایش    بودنـد، جالب توجه در این گزارش این است که در ماهیانی که فاقد برچـسب اطالعـات             
، ولـی در ماهیـانی کـه داراي برچـسب           یافـت کنندگان افـزایش     مندي مصرف  قیمت ماهی میزان عالقه   

این .  یافت کاهش به آن ماهیکنندگان مندي مصرف ن عالقهبا افزایش قیمت ماهی میزابودند، اطالعات  
و ) 2009کـول و همکـاران،      (توجهی در افزایش بازارپسندي ماهیان پرورشی        حل قابل  تواند راه  امر می 
ورشی، که از مشکالت مهم در طرف کردن دیدگاه منفی موجود نسبت به ماهیان پر   سزایی در بر    تأثیر به 

یکـی از مـشکالت اصـلی      بنـابراین   . داشـته باشـد   ) 2007وبرك و همکاران،    (ها است    پسندي آن بازار
  .ع خواهد بودفر هاي این ماهی قابل اي فرآورده گذاري تغذیه هد با عملیات برچسب بازاریابی ماهی بیگ

  
  گیري نتیجه

بین اجزاء ترکیب تقریبی، انرژي و بـازدهی فیلـه در        از این پژوهش     دست آمده   با توجه به نتایج به    
 هـا  هابطـ ایـن ر بـا اسـتفاده از    خطی وجـود دارد کـه   وزن تر و خشک با اندازه ماهی رابطه رگرسیونی       

اي و  گذاري تغذیه  جهت برچسبتعیین هر کدام از اجزاء یادشدهتوان در   میعنوان یک روش جدید، به
  .بر و پیچیده اقدام نمود هاي هزینه ، بدون نیاز به دستگاههد هاي ماهی بیگ برآورد اقتصادي فرآورده

  
  سپاسگزاري

کلیه اساتید و همکاران در گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی وسیله از  ینه اب
  .نماییم اند سپاسگزاري می نحوي در اجرا و تدوین این پروژه با ما همکاري نموده گرکان که به
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Abstract2 
Estimation of fillet biochemical composition and processing yield is primary 

needs for fish processing. Present study was aimed to investigate for determining 
fillet biochemical composition and processing yield of bighead (Hypophthalmichthys 
nobilis) for nutritional labeling and economical estimation of its products by 
regression equations. For this purpose 55 specimen of bighead were applied in range 
of marketing size and their fillet yield, moisture, lipid, protein, ash and energy 
content were measured in wet and dry weight. Then the relationships between these 
parameters with fish size were considered and types of their relationships were 
determined. According to obtained results, the relationship between logarithm of 
moisture and ash with logarithm of total length and weight were inverse linear 
regression (P<0.05) but the relationships between lipid, protein, energy content and 
fillet yield with total length and weight were positive linear regression (P<0.05). In 
generally these equations are in form Y=bX±a. with regarded to these relationships 
and determining their equations, it could be sorted fishes by machine, then it could be 
done by obtained equations for economical estimation and determining moisture, 
lipid, protein, ash and energy content of each group for nutritional labeling. 
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