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The present study was carried out to determine and compare proximate 

composition and minerals (K, Na, Ca and P) in the edible tissue of 

Sillaginid species, including Sillago arabica, Sillago chondropus,  

Sillago indica and Sillago sihama in the southern waters of Iran. The fish 

species were collected from two stations in Persian Gulf (Bushehr and 

Hormuz Island) and one station in the Oman Sea (Chabahar) during a 

period from December to March 2020. Moisture, fats, ash and protein 

content were determined using AOAC standard method and the amount of 

minerals was measured using ICP-MS. The average content of moisture, 
protein, fat and ash were ...., respectively. The highest amount of elements 

was obtained for phosphorus (1060.4 ± 180.3 - 1693.2 ± 162.3) and then 

potassium (597.5 ± 82.3 - 1153.1 ± 137.6). This study showed that all four 

species of sillaginid species in our country's waters are rich in protein 

(More than 15%). All the fish analyzed for fat were lean (Less than 0.5%). 

The Na/K ratio values, which was calculated less than 1 in all four species. 

The results of this study confirmed sillaginid species as a valuable 

nutritional source with suitable protein and minerals content. 
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  های کلیدی: واژه

 ترکیب مواد مغذی، 

 فارس،  خلیج

 دریای عمان، 

 محتوای عناصر معدنی، 
Sillaginidae 

 

حاضر به منظور تعیین ترکیب تقریبی بدن و عناصر پتاسیم، سدیم، فسفر و کلسیم  پژوهش
، Sillago arabicaهای جنوبی ایران  ماهیان آبدر بافت عضله چهار گونه از شورت

Silagnopodys chondropus ،Sillago indica  وSillago sihama ها از آوری نمونه با جمع
فارس )بوشهر و هرمز( و یک ایستگاه در دریای عمان )چابهار( در نیمه  دو ایستگاه در خلیج

های انجام شد. میزان رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر بر اساس روش 1399دوم سال 

 گیری  مورد اندازه ICP-MSمقدار عناصر معدنی با استفاده از دستگاه و  AOACاستاندارد 
  درصد، پروتئین بین 7/79 ± 3/1تا  3/70 ± 9/1 قرار گرفتند. میانگین مقدار رطوبت بین

 درصد و خاکستر بین  9/3 ± 3/0تا  5/1 ± 1/0 درصد، چربی بین 9/21 ± 3/1تا  4/15 ± 4/1

ترین مقدار  های مورد مطالعه متغیر بود. بیشدر میان گونهدرصد  5/4 ± 9/0تا  4/3 ± 8/0

تا  5/597 ± 3/82)و سپس پتاسیم ( 2/1693 ± 3/162تا  4/1060 ± 3/180عناصر برای فسفر )

دست آمد. این مطالعه نشان داد که میزان پروتئین در هر چهار گونه  هب( 1/1153 ± 6/137
درصد است و از نظر محتوای پروتئینی غنی  15های کشور باالتر از  شورت ماهیان در آب

درصد در گروه ماهیان  5تر از  های مورد مطالعه با دارا بودن محتوای چربی کم هستند. همه گونه
تر از یک محاسبه  چنین نسبت سدیم به پتاسیم برای هر چهار گونه کم کم چرب قرار داشتند. هم

ماهیان واجد ارزش های مورد بررسی از شورت نتایج این مطالعه نشان داد که تمامی گونه شد
 شوند.  غذایی مناسب و منبع خوبی برای مواد معدنی محسوب می
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 مقدمه

 هاماهیان یک منبع غذایی مهم برای انسان

 هایلفهؤماز و یک  (2012)توتراس و همکاران، 

)هولملوند و  باشندمیآبی  یهااکوسیستمدر اساسی 

امروزه تقاضای جهانی برای منابع . (1999هامر، 

دلیل افزایش جمعیت و  به انآبزی با منشاء غذایی

انسان سالمتی چنین ترجیح منابع غذایی مفید برای  هم

اهمیت ماهیان  .(2018)فائو،  رو به افزایش است

 عنوان منبع مناسبی از انواع مواد مغذی با کیفیت باال به

اسیدهای به خوبی شناخته شده است. گوشت ماهی 

برای ها را ویتامین و ضروری چرب و اسیدهای آمینه

؛ 2018)سرما و همکاران،  کندکننده فراهم می مصرف

این مواد مغذی نقش مهمی در رشد و . (2020اوچار، 

چنین پایداری سالمت انسان از طریق تقویت  هم

ی قلبی و هاسیستم ایمنی، کاهش خطر بیماری

های عروقی، کاهش سطح کلسترول و تعدیل پاسخ

 ؛ 2003اترتون و همکاران، -)کریس التهابی دارند

(. 2018؛ توریس و همکاران، 2013راتز و همکاران، 

چنین ماهیان دریایی منبع مناسبی برای مواد معدنی  هم

)ارسوی  فسفر و پتاسیم( هستند کلسیم، سدیم، مانند)

مواد (. 2013؛ نورنادا و همکاران، 2009و اوزرن، 

تعادل  معدنی از طریق حفظ تعادل اسیدیته بدن، کنترل

ها و فعالیت ها و دندانگیری استخوان آب بدن، شکل

نقش مهمی در حفظ عملکرد طبیعی بدن ها آنزیم

  (.2010)مندلی و همکاران،  دارند

ترین  نی مهمرطوبت، پروتئین، چربی و مواد معد

ترکیباتی هستند که به عنوان منبع با ارزش غذایی در 

کنند و در ترکیب شیمیایی بدن گوشت ماهی عمل می

(. 2019)متیو و همکاران،  شوندمی ارزیابیماهیان 

شاخص مناسبی برای  ماهی ترکیب شیمیایی بدن

و زیستگاه ماهی  ، وضعیت فیزیولوژیکگوشتکیفیت 

؛ هارتمن و مارگراف، 2008)علی و همکاران،  باشدمی

های ماهیان گونه(. 2010؛ بوریگا و همکاران، 2008

شابهی از مواد مغذی را برای مختلف پروفایل م

)مازومدر و همکاران،  کنندکنندگان فراهم نمی مصرف

مقدار کل ترکیبات . (2011؛ اشرف و همکاران، 2008

ل مختلفی مانند ثیر عوامأت بدن در بین ماهیان تحت

  ر استدازه، فصل، زیستگاه و تغذیه متغیگونه، ان

محنه و -؛ ال2014؛ برک، 2013)شی و همکاران، 

چنین  ترکیب شیمیایی بدن ماهیان هم(. 2019زبیدی، 

ها را  آنشناختی بومهای مختلف زیستی و جنبه

ثیر أعلت ت پروری بهآبزیدهد و در ثیر قرار میأت تحت

مثل و کارایی استفاده از غذا از رشد، تولیدبر اشتها، 

دانستن  (.2014)برک،  ای برخوردار استاهمیت ویژه

ترکیب شیمیایی بدن در ماهیان در انتخاب گونه 

های تولید فراوردهمناسب جهت تغذیه انسان و 

 .(2016گی و همکاران، تسه)باشد مفید میشیالتی 

متعلق به ( Sillaginidaeخانواده شورت ماهیان )

دارای  و( Perciformesراسته سوف ماهی شکالن )

ای مناطق اقیانوس  های کرانه پراکنش وسیعی در آب

Indo-Pacific و ( 2016، )نالون و همکاران باشدمی

  شوندهای جنوبی کشور ما نیز یافت میدر آب

های اخیر در سال (.2016و همکاران،  یگانه علوی)

در  فریحی و تجاریاین ماهیان از نظر صید ت

اند. عالوه بر مورد توجه قرار گرفتهمختلف ورهای کش

حمل نوسانات گسترده شرایط ت مانندهایی این ویژگی

داشتن کیفیت گوشت مطلوب رشد سریع و محیطی، 

که این ماهیان نامزد مناسبی برای  باعث شده

؛ لیو و 1992)مک کی،  پروری معرفی شوند آبزی

 شاملگونه  5از این خانواده تاکنون  (.2020همکاران، 

Sillago arabica ،Silagnopodys chonropus ،

Sillago indica ،Sillago atteneuta  وSillago 

sihama ی جنوبی کشور ما شناسایی هاآب از

مطالعات صورت گرفته بر روی شورت  .اند شده

های جنوبی کشور ما عمدتاً معطوف به ماهیان در آب

ها شامل  شناسی آنهای زیستویژگیبررسی برخی 

زاده و (، رژیم غذایی )محمدی1378مثل )اکبری، تولید

پویایی جمعیت  پارامترهای رشد و ،(1392همکاران، 



 1400، زمستان 4، شماره 10برداري و پرورش آبزیان، دوره  نشریه بهره

 

88 

؛ علوی یگانه و همکاران، 2016و همکاران، صفایی )

 (1397تنوع ریختی الرو )قربانی و امینی، ، (2016

ها اغلب گونهبا توجه به دشواری شناسایی و اند بوده

صورت گرفته  Sillago sihamaمطالعات با نام گونه 

و یا شناسایی در سطح جنس صورت گرفته است. 

در رابطه با ارزش غذایی این ای مطالعهچنین  هم

 صورت نگرفته است.  در کشور ما ها گونه

در مورد ترکیب شیمیایی ماهیان مطالعات متعددی 

کمال و ) شده است انجام ایران و سایر نقاط جهاندر 

بوریگا  ؛2008؛ مازومدر و همکاران، 2007همکاران، 

؛ 2014برک،  ؛2011؛ برنا و کاراکام، 2010و همکاران، 

؛ عسکری و همکاران، 2015موگوبه و همکاران، 

؛ سرما و همکاران، 2016؛ نوروزی و باقری، 2016

؛ کندیلیاری و 2019؛ المحنه و زبیدی، 2018

؛ پیوننکو و 2020؛ مونیز و همکاران، 2020همکاران، 

 ترکیب بدناین مطالعات به ارزیابی  (.2020همکاران، 

اند و اطالعات مفیدی را در های مختلف پرداختهگونه

این دهنده ترکیب بدن  مورد محتوای مغذی تشکیل

 . اندارائه کرده ثر بر آنؤو عوامل م هاگونه

با توجه به اهمیت تعیین ترکیب شیمیایی بدن از 

یک سو و نبود اطالعات کافی در این رابطه در مورد 

مطالعه ، اعضای خانواده شورت ماهیان در کشورمان

و مقایسه ترکیب  مشخص کردنحاضر با هدف 

بدن شامل پروتئین، چربی، بخش خوراکی  شیمیایی

پتاسیم، سدیم، رطوبت، خاکستر و برخی مواد معدنی )

های مختلف شورت ماهیان گونه (کلسیم و فسفر

  انجام شد.های جنوبی کشور حاضر در آب

 

 ها مواد و روش

ت ماهیان در ده شوربا توجه به پراکنش خانوا

فارس  از خلیجبرداری  های جنوبی کشور، نمونه آب

( 1)شکل )بوشهر و هرمز( و دریای عمان )چابهار( 

با استفاده از تور پره ساحلی،  1399سال  نیمه دومدر 

به چنین سرکشی منظم  ترال کف )صیادان محلی( و هم

شده و  به سرعت منجمدها نمونهانجام شد.  هاصیدگاه

استفاده از با  ایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاهبه آزم

 کاگا و ؛ 1992 ،مک کی)کلیدهای شناسایی معتبر 

 شناسایی ( 2020همکاران  و چنگ ؛2012 هو

  خلیج فارس شاملهای صید شده از  شدند. گونه

S. arabica  )و)بوشهر S. sihama ( )و دریای هرمز

 ،Sillaginopodys chondropusل شام )چابهار( عمان

S. indica و S. sihama  بودند. وزن و طول کل

ها به ترتیب با استفاده ترازوی دیجیتال با دقت نمونه

متر تعیین  م و تخته بیومتری با دقت یک میلیگر01/0

 (. 1گردید )جدول 

 

 
 

 .برداری )بوشهر، جزیره هرمز و چابهار( موقعیت مناطق نمونه -1شکل 
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 .فارس و دریای عمان های مورد مطالعه در خلیجوزن و طول کل گونه -1جدول 

 گونه 

 طول کل )سانتی متر( وزن )گرم(

 انحراف معیار ±میانگین  دامنه انحراف معیار ±میانگین  دامنه

 فارس خلیج
S. arabica 5/30 ± 5/22 5/3 ± 4/26 8/15 ± 3/14 6/0 ± 02/15 

S. sihama 05/63± 8/45 8/7 ± 1/57 2/20-5/17 2/1 ± 7/18 

 دریای عمان

Sillaginopodys chondropus 2/54± 4/40 9/5 ± 8/48 2/19-9/17  5/0 ± 5/18 

S. indica 5/40 ± 6/32 7/3 ± 2/38 6/18-2/17  6/0 ± 05/18 

S. sihama 5/43 ± 6/38 2/3 ± 6/39 18-8/16  5/0 ± 5/17 

 

 تر با اندازه بزرگی هانمونه ،سازیآمادهبرای 

از  از هر گونه انتخاب شدند و بافت عضله )بالغ(

، جداسازیهر ماهی ، شکمی و دمی پشتی هایقسمت

منظور سنجش پروتئین،  به. شدند و همگن خرد

 48مدت ها به خاکستر، چربی و مواد معدنی نمونه

قرار گراد در آون درجه سانتی 45ساعت در دمای 

 (. 2016)نجینکوئه و همکاران، گرفتند 

شامل رطوبت،  ماهیانشیمیایی بدن  ترکیب

 بر اساس دستور العملپروتئین، چربی و خاکستر 

AOAC (2005 .تعیین گردید )طوبت از میزان ر

برای این منظور  .سنجی مشخص شد طریق روش وزن

گراد تا درجه سانتی 105ها در آون در دمای نمونه

ال روش کلد زمان رسیدن به وزن ثابت قرار گرفتند.

 قرار گرفتپروتئین مورد استفاده برای سنجش 

با استفاده از (. میزان چربی N  ×25/6)ضریب تبدیل 

به عنوان حالل هگزان  وسوکسله سیستم استخراج 

ها در  نمونهمیزان خاکستر با قرار دادن . شدتعیین 

جهت  گراد مشخص گردید. درجه سانتی 600دمای 

کلسیم سدیم، پتاسیم، مواد معدنی شامل  میزان سنجش

حدود نیم گرم از بافت ها )در ابتدا به نمونهفسفر و 

لیتر،  میلی 4( اسید نیتریک غلیظ )عضلهخشک شده 

Merck( و اسید پرکلریک )لیتر،  میلی 2Merck )

 150ها تا هضم کامل در دمای  نمونهاضافه گردید و 

سپس از دستگاه (. 2003کانلی و اتلی، قرار گرفتند )

ICP-MS .برای تعیین میزان مواد معدنی استفاده شد 

کلسیم به فسفر و نسبت سدیم به چنین نسبت  هم

و بو  روشبا  هابرای هر یک از گونهنیز پتاسیم 

( 2016( و نجینکوئه و همکاران )2012همکاران )

ها بر روی چهار نمونه از همه سنجش محاسبه گردید.

 هر گونه انجام شد. 

ها با ابتدا همگن بودن داده: تجزیه و تحلیل آماری

اسمیرنوف بررسی  -استفاده از آزمون کولموگروف

ها، تجزیه شد و پس از اطمینان از همگن بودن داده

ده از روش آنالیز واریانس یک ها با استفاتحلیل داده

 ها از آزمونطرفه انجام شد. برای مقایسه میانگین

در سطح پنج درصد استفاده شد. برای انجام  توکی

استفاده  SPSS(16)افزار  کلیه آنالیزهای آماری از نرم

 شد. 

 

 نتایج

، پروتئین، چربی و محتوای رطوبتدرصد میانگین 

 2در جدول  مطالعه های موردنمونهمربوط به  خاکستر

ترین مقدار را در  رطوبت بیش نشان داده شده است.

 باشد.ها دارا میبدن در کل نمونهترکیب 

Sillaginopodys chondropus  دار  معنیبا اختالفی

( درصد 3/70 ± 9/1) رطوبتترین میانگین مقدار  کم
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ترین  دار بیشمعنیبا اختالف  S. arabicaگونه  و

 را نشان دادند( درصد 7/79 ± 3/1)میزان رطوبت 

(05/0P< .)ترین سهم را  پروتئین بعد از رطوبت بیش

های مورد ی ترکیب بدن در گونهادر تشکیل محتو

 بیشترین مقدار .مطالعه به خود اختصاص داده است

 Sillaginopodys گونه دردار با اختالف معنی پروتئین

chondropus به  درصد نسبت 9/21 ± 3/1 به میزان

 ترین میزان کم .(>05/0P) ها مشاهده شدسایر گونه

با میزان  S. arabicaدر گونه دار معنیبه طور  چربی

در ارتباط با میزان  .(>05/0P) محاسبه شد 5/1 ± 3/0

 ها دیده نشدداری بین گونهتفاوت معنیخاکستر 

(05/0P>). 

 
 . فارس و دریای عمان های مورد مطالعه در خلیج مقایسه ترکیب تقریبی بافت خوراکی گونه -2 جدول

 فارس خلیج دریای عمان
 

S. sihama S. indica Sillaginopodys chondropus S. sihama S. arabica 

b08/2 ± 2/73 b7/1 ± 1/74 a9/1 ± 3/70 b9/1 ± 6/75 c3/1 ± 7/79 )%( رطوبت 
b9/0 ± 8/18 b7/0 ± 6/17 c3/1 ± 9/21 b06/2 ± 1/18 a4/1 ± 4/15 )%( پروتئین 

c3/0 ± 9/3 bc6/0 ± 2/3 b4/0 ± 4/2 c3/0 ± 4/3 a1/0 ± 5/1 )%( چربی 
a3/0 ± 6/3 a7/0 ± 06/4 a9/0 ± 5/4 a4/0 ± 7/3 a8/0 ± 4/3 )%( خاکستر 

 .(>05/0Pدهد ) دار را نشان می مشترک در هر ردیف اختالف معنیحروف غیر *

 

سدیم، پتاسیم، مقدار هر یک از مواد معدنی شامل 

و  نسبت سدیم به پتاسیمو  2در شکل  سفرفکلسیم و 

نشان داده شده  3جدول نسبت کلسیم به فسفر در 

این عناصر نقش مهمی در فعالیت و عملکرد  .است

 دارندو عروق بدن به ویژه فشار خون و فعالیت قلب 

و با توجه به تداخالت عناصر در بدن نسبت مناسبی 

سالمت انسان مورد حفظ از این عناصر در غذا جهت 

است  توصیه شده (.2012)بو و همکاران،  نیاز است

تر از یک و  کمباید در غذا نسبت سدیم به پتاسیم  که

فسفر حدود یک باشد )بو و همکاران، برای کلسیم به 

در بین . برای رسیدن (2014؛ پرز و همکاران، 2012

ترین مقدار مواد  های مورد مطالعه بیشتمام گونه

  .بودمعدنی مربوط به فسفر و سپس پتاسیم 

 2/564±5/44تا  8/254±7/31از  کلسیم مقدار

ترتیب در گونه  تر به گرم بافت 100گرم در  میلی

Sillaginopodys chondropus  وS. sihama  

 دامنه تغییرات فسفر . بودر در دریای عمان متغی

تا  S. arabicaدر گونه  1/1063±7/180از 

گرم بافت تر در  100گرم در  میلی 9/162±9/1693

شد. محاسبه در دریای عمان  S. sihamaگونه 

 137/1153±2/6 به میزان ترین مقدار پتاسیم بیش

 S. sihamaدر گونه  گرم بافت تر 100گرم در  میلی

این عنصر به میزان ترین مقدار  در دریای عمان و کم

گونه  درگرم بافت تر  100میلی گرم در  3/2±82/597

S. arabica  از سدیم میزان چنین  د. همشارزیابی

گونه  گرم وزن تر در 100 گرم در میلی 9/78±6/402

S. arabica  گرم  100میلی گرم در  7/627±3/48تا

در دریای عمان متغییر  S. sihamaبافت تر در گونه 

برای و کلسیم به فسفر نسبت سدیم به پتاسیم  .بود

ی ااین میزان بر .شدمحاسبه تر از یک  ها کمهمه گونه

 ا ت 49/0±05/0 ( ازNa/K) سدیم به پتاسیمنسبت 

ها از این نظر بین گونهمتغییر بود و  09/0±58/0

داری مشاهده نشد. دامنه تغییرات برای  اختالف معنی

 20/0±03/0 نیز بین (Ca/Pکلسیم به پتاسیم )نسبت 

 . (3)جدول  بود 49/0±08/0تا 
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 . دریای عمانفارس و  های مورد مطالعه در خلیج غلظت مواد معدنی در بافت خوراکی گونه -2شکل 

 (>05/0Pدهد ) دار را نشان می مشترک در هر گروه اختالف معنی حروف غیر

PG فارس و  خلیجOS دهد دریای عمان را نشان می 

 

 .های مورد مطالعه در خلیج فارس و دریای عمان ت غلظت مواد معدنی در بافت خوراکی گونهبنس -3 جدول

 فارس خلیج دریای عمان
 

S. sihama S. indica Sillaginopodys chondropus S. sihama S. arabica 

a03/0 ± 33/0 ab07/0 ± 35/0 a03/0 ± 20/0 a02/0 ± 33/0 b08/0 ± 49/0 Ca/P 
a08/0 ± 54/0 a09/0 ± 58/0 a05/0 ± 49/0 a03/0 ± 52/0 a13/0 ± 52/0 Na/K 

 .(>05/0P)دهد  دار را نشان می مشترک در هر گروه اختالف معنی حروف غیر

 
 گیري بحث و نتیجه

در این مطالعه ترکیب تقریبی بدن و برخی از 

عناصر معدنی در چهار گونه از شورت ماهیان در 

های جنوبی کشور جهت ارزیابی کیفیت گوشت و آب

ها انجام شد. رطوبت ارزش غذایی هر یک از گونه

ساختار بافت خوراکی ترین سهم وزنی را در  بیش

های ماهیان دارد و پروتئین و چربی به ترتیب در رده

 (. نتایج مطالعه حاضر1989بعدی قرار دارند )اکمن، 

همه  یدر ترکیب بدن تر رطوبت بیانگر سهم بیش نیز

رحمان و همکاران  .بودهای مورد بررسی گونه

(، نجینکوئه و همکاران 2020(، الل و نعیم )2020)

( و ادور و 2010(، شمسان و انصاری )2016)

نتایج  برای سایر ماهیان دریایینیز ( 2008کازونگ )

که با نتایج مطالعه حاضر  دکردنگزارش  را مشابهی

افزایش  ( پیشنهاد کرد2014برک ) همخوانی دارد.

و افزایش  هش میزان رطوبتعامل کاتوده بدن 

های بیوشیمیایی در ماهیان است که با فعالیت پروتئین

این در حالی است که چاندراشکار  .مرتبط استبدن 

( 2010شمسان و انصاری )( و 2004) و همکاران

میزان رطوبت و چربی بدن  وجود رابطه معکوس بین

نیز این که در این مطالعه گزارش کردند ماهیان  در

مشاهده به وضوح  S. arabicaدر مورد گونه حالت 

چربی یکسانی  هایی که تقریباًشود و در مورد گونهمی

بنابراین باشد. مشابه مینیز دارند میزان رطوبت 
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ها در بین گونهتوان علت اختالف مشاهده شده  می

میزان چربی و پروتئین با تفاوت را رطوبت میزان 

  مرتبط دانست.

یک منبع پروتئین جانوری بسیار ماهیان به عنوان 

خوب در تغذیه انسان مورد توجه هستند )فاول و 

ترین سهم را در  (. پروتئین بیش2007همکاران، 

ده خشک بدن ماهیان دارد. ماهی تشکیل ترکیب ما

تواند عنوان یک غذایی کم کالری و پروتئین باال می به

مقدار پروتئین در  در کاهش وزن به انسان کمک کند.

 چهار گونه مورد بررسی از خانواده شورت ماهیان بین

دست  هدرصد وزن بدن ب 9/21 ± 3/1تا  4/15 ± 4/1

( نیز میانگین میزان 2010آمد. شمسان و انصاری )

درصد  S. sihama 7/1 ± 4/22پروتئین را در گونه 

 اند. ماهیان با میزان پروتئین باالتر از گزارش کرده

مطلوب از نظر پروتئین  درصد در گروه ماهیان 15

؛ فائو، 2007گیرند )سازمان بهداشت جهانی، قرار می

میزان پروتئین (. 2017عبدالباسط و همکاران،  ؛2016

تر( با  در این شورت ماهیان مطابق )برابر و یا بیش

باشد دامنه گزارش شده برای سایر ماهیان تجاری می

؛ بود و 2007؛ کمال و همکاران، 1990)ماریس، 

؛ 2011؛ سو شارشنی و سیواشانتنی، 2008مکاران، ه

؛ نجینکوئه و 2016عسکری ساری و همکاران، 

؛ رحمان و 2017؛ گول و همکاران، 2016همکاران، 

ها از نظر (. در مطالعه حاضر بین گونه2020همکاران، 

اختالف دار مشاهده شد. میزان پروتئین تفاوت معنی

ای  ه بر تفاوت گونهدر میزان پروتئین بدن ماهیان عالو

ثر از عوامل زیستی أتوجهی مت طور قابل تواند بهمی

ای( و محیطی )مانند  )مانند اندازه، سن و شرایط تغذیه

؛ بورام 2006دما، شوری، زیستگاه( باشد )روی و الل، 

توان میبر این اساس (. 2014برک،  ؛2011و کاراکام، 

ارس و ف ای، شرایط زیستی متفاوت خلیجتفاوت گونه

ثر در اختالف ؤرا از عوامل مدریای عمان و تغذیه 

حال  با این .محسوب نمودمشاهده شده در این مطالعه 

های موجود، میزان محتوای پروتئین رغم تفاوت علی

 های مورد بررسی در این مطالعه نشان در گونه

 شورت ماهیان هر چهار گونه از دهد که می

 وS. sihama ویژه طور  بهمورد بررسی و 

Sillaginopodys chondropus  منبع پروتئینی

 کنندگان هستند.  مطلوبی برای مصرف

ماهیان بر اساس مقدار چربی در چهار گروه شامل 

تا  2ین چرب )ب درصد(، کم 2تر از  چرب )کم خیلی کم

درصد( و  8ا ت 4درصد(، متوسط چرب )بین  4

 گیرند )اکمن،در صد( قرار می 8چرب )بیش از پر

دست  هرو با توجه به محتوای چربی ب (. از این1989

های مورد بررسی در مطالعه حاضر آمده برای گونه

چهار گونه  (،باشددرصد وزن بدن می 5تر از  کم)

در گروه ماهیان  مورد بررسی از شورت ماهیان

گیرند که با نتایج مطالعه شمسان و چرب قرار می کم

همخوانی نیز  S. sihamaدر گونه ( 2010انصاری )

چنین مطالعه حاضر نشان داد که از نظر مقدار  دارد. هم

های مورد مطالعه تفاوت گونهبرخی چربی بین 

ترین میزان چربی  که کم طوری بهداری وجود دارد  معنی

مشاهده شد.  S. arabicaدرصد( در گونه  1/5±0/1)

در برخی مطالعات به ارتباط بین وزن و میزان چربی 

که ماهیان  طوری به ماهی اشاره شده استبدن 

تر  تری نسبت به ماهیان بزرگ تر چربی کم کوچک

  بنابراین. (2020)پیزلوکازیک و همکاران،  دارند

 تر در گونه  اندازه کوچک در این مطالعه دارا بودن

S. arabica تر  ثر در میزان کمؤتوان عامل مرا می

تری  بزرگ ها که اندازهچربی نسبت به سایر گونه

ای، شدت  چنین تفاوت گونه هم داشتند به شمار آورد.

تغذیه، نوع و کیفیت غذای در دسترس بر میزان ذخیره 

گذار ثیرأتداری طور معنی بهنیز چربی در بدن ماهیان 

؛ بوریگا و 2008)مازومدر و همکاران، هستند 

 (.2010همکاران، 
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از خاکستر در ترکیب بدن ماهیان بازتابی  مقادیر

باشد )هانتوش و متابولیسم بدن و مواد مغذی می

ثر از تعداد أچنین مت (. این مقادیر هم2015همکاران، 

زیادی عناصر معدنی موجود در محیط دریایی نیز 

(. مقدار خاکستر در 2017هستند )کومار و همکاران، 

درصد  5/4 ± 9/0تا  4/3 ± 8/0این مطالعه بین 

گزارش برای سایر ماهیان دست آمد که با مقدار  هب

؛ کمال و 2007همخوانی دارد )فاول و همکاران، 

(. مطالعات 2017؛ گول و همکاران، 2007همکاران، 

نشان داده است که میزان خاکستر که ترکیبی از مواد 

معدنی است در بین ماهیان بسته به نوع گونه و رفتار 

؛ 2007ای متغییر است )کمال و همکاران، تغذیه

 (. 2017؛ گول و همکاران، 2015ش و همکاران، هانتو

مواد مغذی معدنی موجود در غذا برای عملکرد 

طبیعی بدن و سالمت انسان ضروری هستند و 

غذاهای دریایی منبع مناسبی برای تامین این مواد 

شوند. در میان مواد معدنی مورد بررسی محسوب می

ز سدیم، کلسیم و فسفر( پتاسیم و فسفر اپتاسیم، )

ترین مقدار برخوردار بودند که در مطالعه  بیش

( و محمد و همکاران 2009لوچینسکا و همکاران )

( نیز نتایج مشابهی گزارش شده است. فراوانی 2010)

تر فسفر اغلب به نقش آن در ساخت پروتئین  بیش

شود. کلسیم نیز برای رشد و نگهداری نسب داده می

الت، اعصاب و ها و عملکرد عضها، دنداناستخوان

قلب مورد نیاز است. نسبت کلسیم به فسفر در مطالعه 

تر از یک ارزیابی شد که  ها کمحاضر برای تمام گونه

( 2016با نتایج مطالعه نجینکوئه و همکاران )

همخوانی دارد. نسبت کلسیم به فسفر در غذای مورد 

استفاده توسط انسان باید حدود یک باشد )بلیتز و 

 (. 2008همکاران، 

طور مستقیم با سدیم مرتبط است و نقش  پتاسیم به

های آنزیمی و مهمی را در تعادل اسمزی، فعالیت

تعادل اسید و باز در بدن ماهیان دارند. بر اساس مقدار 

تر پتاسیم مشاهده شده در  تر سدیم و مقدار بیش کم

ها را یک  توان آنشورت ماهیان در این مطالعه می

سالمتی انسان به ویژه جلوگیری از غذای خوب برای 

پرز و همکاران، ) بیمارهای قلبی و عروقی معرفی کرد

. نتیجه مشابهی در مطالعه لوچینسکا و (2014

( نیز 2016نجینکوئه و همکاران ) ( و 2009همکاران )

اثر بخشی مصرف محدود سدیم  به ثبت رسیده است.

تم ، فعالیت سیسو افزایش پتاسیم در کاهش فشار خون

 از که آنژیوتانسین و سختی شریانی-رنین هورمونی

در عوامل مهم در فعالیت قلب و عروق هستند 

ای نشان داده شده است مشاهدهبالینی و  های پژوهش

و بر ( 2014پرز و همکاران، ؛ 2012بو و همکاران، )

در غذا میزان نسبت این اساس پیشنهاد شده است که 

یک باشد )بو و  تر از سدیم به پتاسیم باید کم

(. در مطالعه 2014؛ پرز و همکاران، 2012همکاران، 

تا  49/0 برای شورت ماهیان حاضر نیز این نسبت

تفاوت مشاهده شده در میزان مواد  محاسبه شد. 58/0

تواند به علت های مورد مطالعه میمعدنی در بین گونه

باشد  گونههر اثر محیط زیست، تغذیه و فیزیولوژی 

 (. 2015)موگوبه و همکاران، 

 

 گیري نتیجه
با توجه به نبود اطالعات کافی در مورد ارزش 

های جنوبی کشورمان، در غذایی شورت ماهیان در آب

به بررسی مقدار رطوبت، پروتئین، چربی،  پژوهشاین 

خاکستر و برخی عناصر معدنی شامل فسفر، کلسیم، 

گونه از  سدیم و پتاسیم در بافت خوراکی چهار

هیان موجود در سواحل ایرانی خانواده شورت ما

فارس و دریای عمان پرداخته شد. نتایج مطالعه  خلیج

چهار گونه از شورت ماهیان مورد حاضر نشان داد که 

پروتئین، مقادیر باالی میزان  توجه به بررسی با

چربی و نسبت مناسب از عناصر معدنی یک منبع  کم

با توجه به میزان  که سوب شدهمحغذایی مناسب 

 برای ه ویژهبغذایی سالم توانند به عنوان میصید 

 محلی مورد توجه قرار گیرند. جمعیت 
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