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تأثیر افزایش وزن بر ترکیب شیمیایی ،تغییر رنگ و بازدهی فیله در ماهی قزلآالی رنگینکمان
((Oncorhynchusmykiss
1

*افشین عادلی 1و سید مهدی اجاق

1دانشیار ،گروه فرآوری محصوالت شیالتی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
تاريخ دريافت 1931/2/11 :؛ تاريخ پذيرش1931/2/11 :

چکیده
ماهی پرطرفدار قزلآال از لحاظ کیفیت تغذيه و هم از ديدگاه اقتصادی برای اکثر مصرفکنندگان بسیار مهم
میباشد .بنابراين بهمنظور آگاهی از تغییرات کیفی و شیمیايی عضله ،پروفايل اسیدهای چرب و همچنین میزان بازدهی
فیله ماهی 17 ،قطعه ماهی قزلآالی رنگینکمان پرورشی در وزنهای  733 ،933و  133گرم پس از آمادهسازی اولیه
مورد آزمايش و مقايسه قرار گرفتند .نتايچ نشان داد که تیمارهای ياد شده از لحاظ میزان رطوبت و پروتئین اختالف
معناداری با هم نداشتند ( ،)P>3/37اما میزان چربی و خاکستر و همچنین آنالیز شاخصهای رنگ * aو * bو روشنايی
* Lدر برخی از تیمارها دارای اختالف معنادار بوده است ( .)P>3/37همچنین بازدهی فیله در تمامی تیمارها با هم
دارای اختالف معنادار ( )P>3/37بوده و با افزايش وزن ماهی افزايش يافت .بهطوریکه در مجموع با افزايش وزن
ماهی قزلآال از وزن  933گرم به وزنهای باالتر و بهخصوص تا وزن  733گرم ،گوشت اين ماهی از لحاظ ارزش
تغذيهای و بازدهی فیله در شرايط بهتری قرار میگیرد.
واژههاي کلیدي :قزلآالی رنگینکمان ،ترکیب شیمیايی ،تغییرات رنگ ،بازدهی فیله
مقدمه

پروری باعث افزايش گرايش به مصرف پروتئین ماهی



رشد روز افزون جمعیت انسانی و نیاز به منابع

و همچنین بهطور غیرمستقیم باعث حفظ ذخاير

گستردهتر غذايی و همچنین توجه بیشتر به تنوع آن

طبیعی برای بهرهبرداری در آينده میشود و افزايش

يکی از چالشهای امروزی جوامع بشری است

تقاضا و حفظ ذخاير طبیعی آبزيان احتیاج به توسعه

(علینژاد و فالحتکار .)2339 ،امروزه آبزی پروری در

آبزی پروری صحیح جهت تولید محصوالت غنی از

فراهم کردن غذای مصرفی جوامع بشری سهم بسزايی

اسیدهای چرب ،آمینواسیدها و ديگر عناصر با ارزش

داشته و در تولید فرآوردههای با کیفیت تغذيهای باال و

تغذيهای باال برای رژيم غذايی انسان دارد (لناس و

قیمت پايین نقش مهمی بر عهده دارد .افزايش آبزی

همکاران .)2311 ،بنابراين آبزيان با دارا بودن
پروتئینهای با کیفیت ،اسیدهای چرب غیراشباع

*مسئول مکاتبهafshinadeli@yahoo.com :
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ضروری ،مواد معدنی و ويتامینها جايگاه ويژهای در

خانوارهای ايرانی دارد (ذوالفقاری و همکاران،

تغذيه انسان دارند .بدن انسان قادر به سنتز اسیدهای

 .)2333رواج زنده فروشی اين ماهی از سال 1911

چرب چند غیر اشباعی امگا 19 -نمیباشد و اين

تاکنون ،خريد آن را با بیشترين استقبال مواجه نموده

اسیدهای چرب بايد از طريق غذا تأمین شوند.

است و تحقیقات نشان میدهد  13درصد اولويت اول

بنابراين وجود اسیدهای چرب چند غیر اشباعی در

خريد شهروندان پايتخت ايران را اين ماهی تشکیل

ماهیان آب شیرين و دريايی از مزايای مصرف

میدهد (عادلی و شعبانپور .)2331 ،تمايل رو به

آنهاست که نقش مهمی در پیشگیری از بیماریهای

افزايش مردم در مصرف ماهی و آگاهی عموم از

قلبی  -عروقی ايفا میکند (ذوالفقاری و همکاران،

ارزش غذايی و سالمتی ماهی ،تقاضا مصرف ماهی

 .)2333روشهای پرورش ماهی ،ترکیب جیره غذايی

بهخصوص قزلآال را در ايران افزايش داده است .تا به

مصرفی ،سن و وزن ماهی نقش بسزايی در تغییر

حال ماهی قزلآالی رنگینکمان بیشتر در وزنهای

ترکیب شیمیايی گوشت ماهی دارند .بهعالوه نوع

 273-933گرم به فروش میرسیده است و اکثر منابع

چربی ذخیرهای در عضالت ماهی با سن و وزن ماهی

وزن بازاری اين ماهی را در اين محدوده ذکر کردهاند

در ارتباط است (کیسلینگ و همکاران .)2337 ،از آنجا

اما با تغییر ذائقه مصرفکنندگان ،وزنها افزايش يافته

که اخیرا با توجه به تغییر شیوه زندگی ،بیشتر جوامع

است .بهطوریکه در سالهای اخیر تقاضای بازار و

انسانی به سمت غذاهای آماده روی آوردهاند ،صنايع

اکثر کارخانجات فرآوری در وزنهای باالتر از اين

غذايی به سمت تولید انواع غذاهای آماده مصرف

محدوده بوده است و همچنین پرورشدهندگان نیز به

همچون فیله ماهی سوق پیدا کرده است .بهطوری که

لحاظ سود اقتصادی تمايل بیشتری به فروش ماهی با

دلیلرشد تقاضا قزلآال در اروپا نیز فیله کردن آن عنوان

وزنهای باالتر از  933گرم را دارند .وزن بازاری

شده است (شو و گابوت .)1332 ،با توجه به

ماهی از موارد مهمی است که هم روی قیمت تمام

ضرورت مصرف غذاهای دريايی بهدلیل خواص

شده تأثیر داشته و هم با توجه به گرايش

منحصر به فرد خود و ايجاد تنوع در منابع غذايی ،فیله

مصرفکنندگان وزن بازاری عرضه میگردد (عادلی،

ماهی عالوهبر ايجاد تنوع در غذای مصرفی زمان

.)2312

ماندگاری باالتری نیز دارد (علینژاد و فالحتکار،

از آنجا که تغییرات کیفی و شیمايی عضله و

 .)2339يکی از مهمترين و مطلوبترين آبزيان

همچنین میزان بازدهی فیله ماهی میتواند تحت تأثیر

پرورشی در ايران ماهی قزلآالی رنگینکمان

افزايش وزن ماهی قرار گیرند بنابراين آگاهی از اثر

بهطوریکه

افزايش وزن بر عوامل ياد شده هم از لحاظ کیفیت

تولید آن در کشور از  597تن در سال  1912تا 15

تغذيهای و هم از ديدگاه اقتصادی برای انواع

سال اخیر حدود  92درصد رشد داشته است (عادلی و

مصرفکنندگان بسیار مهم میباشد .بنابراين نتايج اين

بقايی )2319 ،اين ماهی عالوهبر بازارپسندی باال با

تحقیق میتواند با توجه شواهد ظاهری گرايش جامعه

توجه به دارا بودن قابلیت پرورش در اکثر نقاط

به اوزان باالتر اين ماهی تحلیل بهتری را برای وزن

کشور ،نسبت به آبزيان ديگر جايگاه ويژهای در تغذيه

بازاری مطلوب ارايه نمايد.

()Oncorhynchusmykiss

میباشد.

)1- Polyunsaturated fatty acids (PUFA
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اندازهگیری چربی کل نیز به روش سوکسله 1انجام

مواد و روشها
تعداد  17عدد ماهی قزلآالی رنگینکمان

شد .نمونههای خشک شدهای که از قبل رطوبت آنها

پرورشی در سه گروه  27عددی و با متوسط وزنهای

سنجیده شده بود ،با دقت در کاغذ صافی واتمن

بهترتیب حدود  733 ،933و  133گرم از يکی از

شماره  22ريخته و با پنبه کوچکی که به حالل اتر

مزارع پرورش ماهی واقع در شهرستان علیآباد کتول

آغشته شده بود تمام بقايای ماده خشک و چربیهای

استان گلستان تهیه و در شرايط مناسب و بههمراه يخ

چسبیده به پتریديش جمعآوری و پنبه هم درون

به آزمايشگاه فرآوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع

کاغذ صافی قرار داده شد .کاغذ صافی تا شده و در

طبیعی گرگان انتقال داده شدند .پس از ورود به

ظرف مخصوص دستگاه قرار گرفت .تا دو سوم حجم

آزمايشگاه و انجام مراحل مقدماتی آمادهسازی اولیه

بالنها بهوسیله پترولیوم اتر پر گرديد و استخراج با

(تخلیه امعاء و احشاء ،قطع سر ،بالهها و  )...فیلههای

دستگاه ( Soxtecمدل  SE416ساخت شرکت

استحصالی با ترازوی ديجیتالی با دقت يک گرم

گرهارد آلمان) صورت پذيرفت .آب سرد در تمام

توزين شدند و در نخستین گام میزان بازدهی فیله و

مدت حرارتدهی بالنها جريان داشت .بالنها در

ارتباط آن با افزايش وزن ماهی مورد اندازهگیری قرار

دمای  73-13درجه سانتیگراد به مدت هشت ساعت

گرفت .سپس فیلههای ماهیان با وزنهای مختلف

حرارت داده شدند .پس از اين مدت بالنها از دستگاه

برای انجام آزمونهای شیمیايی بهصورت جداگانه به

جدا گرديده و جهت تبخیر باقیمانده حالل درون

يخچال با دمای  - 15درجه سانتیگراد منتقل و

بالنها ،تا رسیدن به وزن ثابت آنها را در آون در

نگهداری شدند.

درجه حرارت  137درجه سانتیگراد گذاشته شد.

برای اندازهگیری رطوبت کل حدود  13گرم از

سپس در دسیکاتور قرار داده شد و پس از سرد شدن

نمونه گوشت چرخ و هموژن شده ماهی درون

وزن ثابت آن بهطور دقیق تعیین گرديد .تفاوت میان

پتریديش که از قبل خشک و توزين شده بود ،قرار

وزن اولیه بالن از وزن ثانويه ،میزان چربی نمونه را بر

داده شد و پتریديشها در داخل آون با دمای 139±2

حسب درصد نشان داد که از رابطه  2محاسبه گرديد

درجه سانتیگراد تا رسیدن به وزن ثابت قرار گرفت و

(پروانه.)1335 ،

عمل خشک شدن تا زمانی که تغییر وزن محسوسی

(رابطه )2

در نمونه ديده نشد ادامه يافت .سپس پتریديشها به

وزن نمونه (گرم) ×133[ /میزان چربی موجود در

درون دسیکاتور منتقل شده و پس از سرد شدن مجددا

نمونه (گرم)] = میزان چربی (درصد)

توزين گرديده و میزان رطوبت با استفاده از رابطه 1

اندازه گیری پروتئین به روش کلدال با استفاده از

محاسبه شد (پروانه.)1335 ،

دستگاه ( Kjeldthermمدل  )vap 40ساخت شرکت

(رابطه )1

گرهارد آلمان انجام گرفت (جیمز .)1337 ،مقدار يک

وزن اولیه نمونه ( × 133[ /وزن ثانويه نمونه  -وزن

گرم از نمونه وزن شده در بالن هضم ريخته شد.

اولیه نمونه)] = میزان رطوبت (درصد)

سپس  23میلیلیتر اسید سولفوريک غلیظ و هشت
گرم از مخلوط کاتالیزور ( 31درصد سولفات سديم

1- Soxhelt method
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خشک ،سه و نیم درصد سولفات مس و نیم درصد

 733-773درجه سانتیگراد منتقل گرديد .عمل

دی اکسید سلنیوم) به آن افزوده گرديد و بالن در

حرارت دادن بهمدت  1ساعت ادامه يافت تا رنگ

دستگاه مخصوص هضم کلدال قرار داده شد .سپس با

خاکستر کامال روشن و سفید گردد .پس از آن بوته

آغاز فرآيند حرارتدهی طی دو مرحله  93دقیقه در

بههمراه درب آن به دسیکاتور منتقل شد و پس از

دمای  273درجه سانتیگراد و  27دقیقه در دمای 213

سرد شدن مجددا توزين گرديد .درصد خاکستر نمونه

درجه سانتیگراد فرايند هضم صورت پذيرفت و در

از رابطه شماره  2محاسبه گرديد (.)1333 ،AOAC

نهايت مايع بیرنگی در ته بالن باقی ماند .عمل هضم

(رابطه )2

در حدود دو ساعت به طول انجامید .پس از سرد

وزن نمونه( ×133[ /وزن ثانويه بوته  -وزن اولیه

شدن ،بالن در دستگاه تقطیر قرار داده شد .در دستگاه

بوته)] = میزان خاکستر (درصد)

تقطیر آب مقطر ،محلول اسید بوريک دو درصد و

برای رنگسنجی ،رنگ نمونه گوشت چرخ و

سود  92درصد هر کدام در مخازن مربوطه ريخته شد.

هموژن شده ماهی توسط دستگاه رنگسنج

در زير قسمت کندانسور دستگاه تقطیر ،يک ارلن ماير

( )Lovibond CAM-system, England 500مورد

محتوی چند قطره معرف برموکرازول (متیل رد و

آنالیز قرار گرفتند .متغیر * Lبرای بیان شاخص

بروموکرازول گرين در متانول) قرار داده شد .شیر آب

روشنايی گوشت از ( 3بعد سیاهی) تا ( 133بعد

سرد در طول عمل تقطیر باز بود .دستگاه بطور

سفیدی) ،شاخص * aبرای بیان بعد قرمزی -سبزی

خودکار  53میلیلیتر آب مقطر و  53میلیلیتر سود 92

(* +aنشاندهنده قرمزتر و * -aنشاندهنده سبزتر) و

درصد به محلول اضافه کرده و بخارات حاصل از

شاخص * bبرای بیان بعد زرد -آبی (* +bنشاندهنده

تقطیر در ارلن ماير حاوی اسید بوريک و چند قطره

زردتر و * –bنشاندهنده آبیتر) میباشد.

معرف وارد گرديد .پس از آن ظرف ارلن ماير از زير

برای اندازهگیری میزان بازدهی از رابطه  7استفاده شد.

دستگاه جدا شد و توسط اسید هیدروکلريک 3/1

(رابطه )7

نرمال تیتر گرديد .از ابتدا يک شاهد هم در نظر گرفته

(/ *133وزن کل ماهی = میزان بازدهی فیله (درصد)

شد و کلیه اعمال ذکر شده با شاهد نیز انجام گرفت.

میزان فیله بهدست آمده)

از طريق رابطه  9میزان نیتروژن نمونه محاسبه شد و

نتايج حاصل با استفاده از آنالیز يکطرفه (one-

در پايان جهت تعیین میزان نیتروژن به پروتئین از

 )way ANOVAبا کمک نرمافزار  SPSS16تجزيه و

ضريب  1/27استفاده گرديد (.)1333 ،AOAC

تحلیل شده و مقايسه میانگین دادهها با استفاده از

(رابطه )9

آزمون چند دامنهای دانکن 1در سطح احتمال =3/37

وزن نمونه (گرم)([ ×133/حجم اسید مصرفی برای

 αانجام گرفت.
نتايج
نتايج حاصل از جدول تجزيه واريانس (جدول )1

شاهد -حجم اسید مصرفی برای نمونه)]1/2331×3/1
= میزان نیتروژن نمونه (درصد)
 × 1/27درصد نیتروژن = درصد پروتئین

نشان میدهد که تیمارهای اوزان مختلف (733 ،933

براي اندازهگیري خاکستر :بوته چینی بههمراه درب

و  133گرم) ماهی از لحاظ میزان رطوبت و پروتئین

آن دقیقا وزن شد و يک گرم نمونه مورد آزمايش در
آن ريخته شد و درون کوره الکتريکی با حرارت

1- Dancan's test
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اختالف معنادار را نشان نمیدهند ( )P<3/37در

در مقايسه بین میانگین بازده فیلههای بهدست آمده در

حالیکه میزان چربی و خاکستر در برخی تیمارها

تمام تیمارها بود ( )p<3/37بدين صورت که با

دارای اختالف معنادار بوده است .همچنین نتايج

افزايش وزن ماهیان بازدهی فیله بهدست آمده از آنها

حاصل از آنالیز جدول تجزيه واريانس برای

افزايش يافت (شکل  .)2با توجه به نتايج آنالیز جدول

شاخصهای رنگسنجی (جدول  ،)2عدم وجود

تجزيه واريانس مشاهده میشود که میزان خاکستر در

اختالف معنیدار در شاخص روشنايی ( )Lبین

تیمار  2با تیمار  1و  9اختالف معناداری وجود دارد،

تیمارهای  2و  9را نشان میدهد در حالیکه بین اين

ولی بین تیمار  1و تیمار  9اختالف معناداری مشاهده

دو تیمار با تیمار  1اختالف معنیداری وجود دارد .در

نشد.

بررسی ساير پارامترها نتايج حاکی از اختالف معنادار
جدول  -1درصد ترکیبات شیمیایی فیله قزلآالي رنگینکمان.
رطوبت

تیمار
 933 ( 1گرم)

a

 733( 2گرم)

a

 133( 9گرم)

a

11/11±3/2113
17/11±3/2192
11/11±3/9921

چربی
a

خاکستر

9/27733 ±3/2923

a

9/3127 ±3/2711

b

2/3273 ±3/2113

b

3/1115±1/1317

a

3/1111±3/2911

b

1/2113±3/3192

پروتئین
a

15/1127±3/2911

a

15/1151±3/5331

a

11/1211±1/919

* حروف کوچک متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار شاخصهای مورد سنجش در تیمارها میباشد.

همانگونه که در جدول تجزيه واريانس

( )1/77و در تیمارهای  2و  )7/35( 9بوده است.

شاخصهای رنگی (جدول  )2مشاهده میشود

شاخص زردی ( )bبین تیمارهای مختلف وجود

شاخص قرمزی (* )aتحت تأثیر اختالف وزنی

اختالف معنادار بین تیمار  9با تیمار  1را نشان میدهد

تیمارها قرار گرفته است به طوریکه تیمار  1اختالف

در حالیکه بین تیمار  2با تیمار  9و همچنین تیمار 2

معناداری با ديگر تیمارهای آزمايشی داشته است ،ولی

با تیمار  1اختالف معنیداری وجود نداشته است.

بین تیمارهای  2و  9اختالفی وجود نداشته است

تیمار  9با  2/95بیشترين و تیمار  1با  1/12کمترين

( .)P<3/37شاخص قرمزی در تیمار  1بیشترين

شاخص زردی را داشتند.

جدول  -2جدول آنالیز واریانس شاخصهاي روشنایی ( ،)Lقرمزي ( )aو زردي ( )bدر فیلههاي ماهی قزلآالي رنگینکمان.
فاکتور
روشنايی ()*L

قرمزی ()*a

زردی ()*b

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

F

میان گروه

233/312

2

132/791

29/323

درون گروه

75/231

22

2/223

کل

211/919

21

میان گروه

12/121

2

1/919

درون گروه

1/223

22

3/211

کل

21/121

21

میان گروه

2/739

2

1/271

درون گروه

1/719

22

3/211

کل

3/311

21

12

21/721

2/111

Sig
**

3/333

**

3/333

**

3/323
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a

a

تیمار 2
b ab a

تیمار 9

b

b

a

b
a

مقادیر شاخص (درصد)

تیمار 1

b

70
60
50
40
30
20
10
0

L

شاخصهاي روشنایی ( ،)Lقرمزي ( ) aو زردي ( )bدر فیلهها
شکل  -2شاخصهاي روشنایی ( ،)Lقرمزي ( )aو زردي ( )bدر فیلههاي ماهی قزلآالي رنگینکمان.

 11/22±1/11 ،13/12±1/19و  12/53 ±1/71نشان

شکل  2نیز بازده فیله ماهی را بهترتیب برای

میدهد.

تیمارهای  733 ،933و  133گرم به میزان
a

76
b

74
72
70
68
66

مقدار بازده فیله (درصد)

ab

64
3

1

2
تیمارهاي آزمایشی

شکل  -2بازده فیله بهدست آمده از ماهی قزلآالي رنگینکمان.

بحث و نتیجهگیری
عوامل مختلفی کیفیت تغذيهای ماهیان پرورشی را

ترکیب شیمیايی گوشت ماهی شامل عوامل تغذيهای،

تحت تأثیر قرار میدهد (اسپ .)2335 ،در اين میان

ژنتیکی ،محیطی و عواملی مانند سن ،جنسیت و

اندازه ماهی نیز بهعنوان يکی از عوامل دخیل شناخته

وضعیت بلوغ جنسی میباشند (اسپ .)2335 ،اگر چه

شده است (اسپ2335 ،؛ علی و همکاران2332 ،؛

بسیاری از تحقیقات عنوان کردهاند که با افزايش اندازه

نعیم و همکاران2311 ،؛ سالم و همکاران.)2331 ،

ماهی میزان پروتئین ،چربی و خاکستر ماهی افزايش و

مطالعه تحقیقات گوناگون در مورد اثر اندازه ماهی بر

رطوبت آن کاهش میيابد ،ولی در برخی موارد عنوان

ترکیب شیمیايی آن نشان از نتايج مختلف در اين

شده است که با افزايش اندازه بدن ماهی تغییری در

زمینه میدهند که اين موضوع تا حد زيادی بیانگر

میزان پروتئین ،چربی و خاکستر ماهی رخ نمیدهد

وجود اثر عوامل ديگر در کنار اندازه ماهی بر ترکیب

(ذوالفقاری و همکاران .)2333 ،در حالیکه در تحقیق

شیمیايی بدن ماهی میباشد .مهمترين عوامل مؤثر بر
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حاضر میزان چربی در تیمار  9کاهش معنیداری با

بدن ماهی تن آلباکور نیز گزارش شده است

تیمار  1و  2نشان داد ( .)p<3/37تیمار  2با 9/31

(راسموسن و همکاران .)2331 ،ولی در تحقیق حاضر

درصد بیشترين و تیمار  9با  2/32درصد کمترين

با افزايش اندازه ماهی قزلآال ابتدا میزان چربی افزايش

میزان چربی را داشتند .میزان خاکستر در تیمار 2

و سپس کاهش يافته است بهطوریکه تیمار يک و دو

کاهش معنیداری را نسبت به تیمار  1و  9نشان داد

دارای اختالف معنادار با تیمار سه بودهاند .فاجمونووا

( )p<3/37ولی بین تیمار  1و تیمار  9اختالف

و همکاران ( )2339در مطالعهای بر روی ماهی کپور

معناداری مشاهده نشد ( .)P<3/37تیمار  2با 1/15

معمولی ( )Cyprinuscarpioانجام شده نیز به اين

درصد بیشترين ،و تیمار  1با  1/13درصد کمترين

نتیجه رسیدهاند که با افزايش اندازه اين ماهی میزان

میزان خاکستر را به خود اختصاص دادند .در تحقیق

پروتئین آن کاهش میيابد (فاجمونووا و همکاران،

حاضر بر روی ماهی قزلآالی رنگینکمان هر چند

 .)2339در تحقیق حاضر هر چند تفاوت معناداری

رطوبت و پروتئین ساير تیمارها با هم اختالف معنادار

بین میزان پروتئین تیمارها مشاهده نشد ولی با افزايش

نداشتهاند ولی تیمار  2از لحاظ میزان پروتئین ،چربی

اندازه ماهی از تیمار دو به تیمار سه میزان پروتئین

و خاکستر در بیشترين میزان قرار داشته است و میزان

روند نزولی به خود ديده است .احتماال کاهش معنادار

رطوبت کمتری از ساير تیمارها داشته است .در

میزان چربی و کاهش تقريبی پروتئین از تیمار دو به

تحقیقی مشابهای که بر روی ماهی قزلآالی

تیمار سه بهدلیل تکامل اندامهای جنسی ماهیان در اين

رنگینکمان انجام شده نتیجه شده که با افزايش اندازه

وزن بوده است .نتیجه تحقیق هدايتی فرد و همکاران

اين ماهی میزان پروتئین ،چربی و خاکستر آن افزايش

( )1957بر روی ترکیب بیوشیمیايی گوشت ماهی

و میزان رطوبت آن کاهش میيابد که نتايج اين تحقیق

قزلآالی رنگینکمان در وزنهای  13تا  233گرم و

با نتايج تحقیق حاضر همخوانی ندارد (شیرر.)1332 ،

در طول دوران رشد نشان داد که از میزان چربی

در حقیقت نتايج بهدست آمده از اين تحقیق هیچ

کاسته و به میزان پروتئین افزوده میشود (هدايتی فرد

رابطه خطی را در کاهش يا افزايش میزان پروتئین،

و همکاران .)2331 ،نتايج تحقیق حاضر با نتايج اين

چربی ،خاکستر و رطوبت در اثر افزايش اندازه ماهی

تحقیق مشابهت نداشته است هر چند در مطالعه

قزلآالی رنگینکمان اثبات نکرده است چرا که با

هدايتی فرد و همکاران نیز تغییرات بیوشیمیايی بافت

افزايش اندازه ماهی از تیمار  1به تیمار  2میزان

ماهی قزلآال با افزايش اندازه اين ماهی مورد بررسی

پروتئین ،چربی و خاکستر فیله افزايش و از تیمار  2به

قرار گرفت.

تیمار  9اين مقادير کاهش يافتند ،همچنین میزان

طبق نتايج تحقیقات ريگوست و همکاران ()2331

رطوبت از تیمار  1به تیمار  2کاهش و از تیمار  2به

افزايش چربی باعث افزايش شاخصهای * aو * bدر

تیمار  9افزايش يافت ،هر چند برخی اختالفات

ماهی قزلآالی رنگینکمان شده است .در اين تحقیق

معنادار و برخی معنادار نبودهاند .در مطالعهای که بر

با افزايش وزن ماهیان شاخص * Lو * bافزايش و

روی ماهی شانک ( )Sparusaurataانجام شده است

شاخص * aکاهش يافت هر چند تفاوت بین تیمار دو

بین اندازه ماهی و میزان چربی اين ماهی ارتباط

با سه در اين شاخصها معنادار نبوده است .احتماال

معناداری مشاهده نشد (گريگیراسکیس و همکاران،

افزايش شاخص روشنايی و زردی و کاهش شاخص

 .)2332عدم رابطه بین اندازه ماهی و محتوای چربی

قرمزی تحت تأثیر ترکیب شیمیايی گوشت ماهی قرار
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گرفته است و با توجه به نتايج تحقیقات استروباکن و

افزايش میيابد .احتماال نرخ رشد عضالت ماهی

همکاران ( )2332در اين آزمايش نیز افزايش معنادار

نسبت به ضايعات آن مانند ستون فقرات ،سر ،بالهها و

چربی از تیمار يک به تیمار دو باعث افزايش شاخص

امعا و احشا در طول دوران رشد بیشتر میباشد چرا

* bشده است ولی بر خالف نتايج استروباکن و

که عضالت بهعنوان يک اندام ذخیرهای محسوب

همکاران ( )2332شاخص * aکاهش يافت ،همچنین

میشوند .از طرف ديگر عنوان شده است که بعد از

کاهش میزان چربی از تیمار دو به تیمار سه و عدم

دوران جنینی رشد استخوانها (سر و ستون فقرات) از

تفاوت معنادار در شاخصهای رنگی احتماال

کل بدن آهسته تر صورت میگیرد (علی و همکاران،

نشاندهنده دخالت عوامل مؤثر ديگر بجز چربی در

.)2332

ترکیب رنگی فیلهها بوده است .میتوان اظهار داشت

رهیافت ترویجی :يافتههای تحقیق نشان داد با

افزايش چربی در گوشت ماهی با احتمال بیشتری

افزايش وزن بازاری ماهی قزلآال از وزن  933گرم به

باعث افزايش شاخصهای * Lو * bنسبت به

وزنهای باالتر و بهخصوص تا وزن  733گرم،

شاخص * aمیشود چراکه با توجه به ماهیت زرد

گوشت اين ماهی از لحاظ ارزش تغذيهای و بازدهی

رنگ بودن چربی افزايش اين شاخصها منطقی بهنظر

فیله در شرايط بهتری قرار میگیرد ،هر چند وزنهای

میرسد ،همچنین روشن بودن بیشتر ناحیه شکمی

باالتر و پايینتر نیز در برخی خصوصیات بارز بودهاند

گوشت ماهی قزلآال نسبت به ناحیه پشتی آن و با

اما با توجه به بازارپسندی و تقاضای موجود و از آنجا

توجه به اينکه ثابت شده است که در ناحیه شکمی

که در جهان نیز قزلآال در وزنهای  233-253گرم

چربی بیشتری ذخیره میشود با احتمال بیشتری

برداشت میگردد ،میتوان پیشنهاد نمود که در کشور،

میتوان نتیجه گرفت که افزايش چربی باعث افزايش

وزن بازاری باالتری از قزلآال نسبت به گذشته به

شاخصهای * Lو * bمیشود ولی نبايد نقش عوامل

لحاظ ارزش تغذيهای و بازدهی فیله ،تولید و عرضه

ديگر را ناديده گرفت .افزايش شاخصهای * Lو *b

گردد .اگر چه ممنوعیت و کمبود تخم چشم زده

و همزمان کاهش شاخص * aدور از ذهن نمیباشد،

وارداتی در ابتدای سال گذشته در افزايش انگیزه

زيرا که افزايش شاخصهای روشنايی و زردی بهطور

پرورشدهندگان به تولید ماهی قزلآالی با وزن باالتر

طبیعی با کاهش شاخص قرمزی و بالعکس همراه

بهمنظور منافع اقتصادی در تغییرات روند بازار اين

میباشند.

ماهی نسبت به گذشته بیتأثیر نبوده ،اما در کنار توجه

بازدهی فیله نیز به عوامل مختلفی از جمله گونه،

به سهم بازار و تمايلی که اقشار کم درآمد و همچنین

جنسیت ،اندازه ،شرايط تغديهای و بهطور کلی به

مصرفکنندگان سازمانی در خريد ماهیان با اندازه

ساختار آناتومی ماهی بستگی دارد (ذوالفقاری و

کوچکتر و سايز بشقابی دارند ،امروزه گرايش

همکاران .)2333 ،در تحقیقاتی که ذوالفقاری و

مشهودی نسبت به قزلآالی درشتتر در کشور بچشم

همکاران ( )2333 ،2313 ،2311بر روی ماهی کپور

میخورد .بنابراين بررسیاقتصادی و بازاريابی با هدف

معمولی ،فیتوفاگ و بیگ هد .انجام دادند و همچنین

رفتارشناسی مصرفکنندگان خانگی از باب ساليق

تحقیق علی و همکاران ( )2332که بر روی ماهی

مصرفی و گرايش آنان نیز بهعنوان تحقیقی مکمل

 Labeorohitaبه انجام رسید ثابت شد که با افزايش

بسیار ضروری بهنظر میرسد.

اندازه ماهی بازدهی فیله به مانند تحقیق حاضر
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