
 

  
 

 
 
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 



 

 :مقدمه
  

     ماهي ها به دو دسته .ازمهم ترين منابع پروتئين حيواني براي بسياري از مردم دنيا است ماهي يكي          

     :مي شوند  بدون چربي و چرب تقسيم          

 100 در صد چربي داشته و انرژي حاصل از مصرف 2معموال كمتر از ماهي هاي بدون چربي  

 Hod(ماهي حلوا ، هات داك  ،  )  cod(مانند ماهي كاد . كيلو كالري است  50 – 80گرم آنها بين 

Dock (ماهي هاي پهن و ماهي سفيد ،.  

ن  گرم از اي100مصرف  در صد چربي هستند و 10 – 25 ماهي هاي چرب ، معموال حاوي 

رنگ گوشت آنها تيره تر از ماهي هاي .  كيلو كالري انرژي توليد مي كند 160 – 180ماهي ها بين 

 و از اين ماهي ها مي توان مار ماهي، شاه ماهي، ساردين ، سالمون ، ماهي قزل آال. بدون چربي است

  . ماهي تن را نام برد

ت و هضم اين چربي نيز با سرعت غني اس»  اسيد هاي چرب غير اشباع « چربي ماهي ها از نظر 

با ساير پروتئين هاي ماهي يكي از منابع مهم پروتئين با كيفيت باالست و در مقايسه . انجام مي شود

  . حيواني در وزن برابر ، مقدار مشابهي پروتئين با كيفيت باال دارد

    آنها با توجه بهكيفيت پروتئين . از نظر تغذيه اي پروتئين هاي ماهي درجه هضم بااليي دارند 

  .  گوشت هاي قرمز بدون چربي است  اسيد هاي آمينه ضروري برابر با

تخم ماهي حدود . ء و احشاء ماهي تنها تخم ماهي است كه به طور معمول خورده مي شوداز امعا

) قند ( ماهي ها فاقد كربو هيدرات . در صد پروتئين داشته و غني از اسيد نوكلئيك است20 -25

     بهتر است مقداري مواد غذايي بدين جهت وقتي از گوشت ماهي استفاده مي شود . هستند

  . نشاسته اي مانند برنج ، نان و سيب زميني در كنار آن مصرف شود



 

گوشت ماهي لطيف و ترد بوده و اين را مديون الياف كوتاه و بافت پيوندي كمتري است كه در 

باعث شده كه پروتئين ماهي ) پروتئين نوع سفت ( االستين نبودن. مقايسه با گوشت هاي قرمز دارد

  . پخته ، قابل هضم تر شود

 2 -3 كوتاه و حداكثر  در صد چربي دارند ، هضم معدي شان2ماهي هاي بدون چربي كه كمتر از 

      در صد چربي دارند ، هضم معدي شان8اما ماهي هاي چرب كه بيش از . ساعت طول مي كشد

 نتيجه آنكه گوشت ماهي ، گوشتي سالم ، مغذي و سهل الهضم بوده و .ل مي كشد ساعت طو3 -4

  . مقدار زيادي پروتئين ، اسيد هاي چرب غير اشباع ، ويتامين و مواد معدني دارد

  

  
 

 گروه غذايي 5امروزه بهترين راهنماي غذايي براي عموم مردم خوردن غذاهاي متنوع از 

   :زير است

  تگروه نان و غال -1

 ها  گروه گوشت -2

 گروه شير و فرآورده هاي آن -3

  گروه ميوه ها  -4

   گروه سبزي ها-5

 

  
 



 

روزانه الزم . غذاهاي موجود در هر گروه غذايي عناصر تغذيه اي مهمي را براي انسان فراهم ميكند 

       هابا نگاهي به گروه گوشت . غذايي به مقدار توصيه شده دريافت كند است هر فرد از هر گروه

  .دارند مي بينيم كه در اين گروه گوشت قرمز ، گوشت ماكيان ، ماهي ، تخم مرغ وآجيل ها قرار

   )هرم راهنماي غذايي (

غذاهاي .  سال ، دو الي سه وعده از مواد موجود در اين گروه توصيه شده است2تر از گبراي افراد بزر

ويتامين ها بوده ، ضمنا چربي و كلسترول نيز موجود در اين گروه حاوي پروتئين ، مواد معدني و 

لذا خوردن .  مقدار مواد مغذي در ميان غذاهاي مختلف اين گروه متفاوت است.مي كنند  فراهم 

  . غذاهاي متنوع از اين گروه توصيه شده است

  
  
 
  

 ساختن هيچ گروه غذايي ديگري مانند گروه گوشتها ، پروتئين با ارزش بيولوژيكي باال نقش مهمي در

، ترميم بافتهاي از دست رفته ، داشته و براي سالمتي و بافت هاي جديد ، نگهداري سلول هاي بدن 

بعضي از . ساده ترين واحد پروتئينها ، اسيد هاي آمينه ناميده مي شود. رشد ضروري هستند

ژيم غذايي اسيدهاي آمينه به وسيله بدن ما ساخته مي شوند ، ولي برخي ديگر فقط بايد از طريق ر

 ارزش بيولوژيكي باال دارند شامل مقادير كافي از اسيدهاي آمينه غذاهايي كه پروتئين با. تامين شوند

شما مي توانيد با مصرف ماهي . گوشتهاي قرمز و سفيد در اين طبقه بندي قرار دارند. ضروري هستند

و اسيدهاي آمينه موجود در چون پروتئين ها . تمام اسيدهاي آمينه ضروري را به بدن خود برسانيد

  . آنها براي ساختن بافت هاي جديد بدن ما الزم هستند

  



 

براي ساخته شدن بافت هاي جديد در مرحله رشد جنين ، براي رشد كودكان ، براي جبران خون از 

. دست رفته در خونريزي ناشي از زخم ها و براي رشد مو و ناخن پروتئين ها اهميت بيشتري دارند

، تركيباتي مثل آنتي بادي ها ضروري بوده و پروتئين ها براي ساختن آنزيم ها ، هورمونها همچنين 

  . ي بدن شده و در مواقع نياز ، انرژي فراهم مي كنندباعث حفظ و نگهداري تعادل مايعات و الكتروليت ها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  از قبيل گوشتهاي قرمز حاوي كلسترول ،  غذاهايي با مقدار پروتئين باال

  شتدر صورتي كه گو. چربي و چربي هاي اشباع هستند

  خوب ،اسيد هاي آمينه ماهي با دارا بودن پروتئين 

   ضروري وساير مواد مغذي ،اين مواد

  .ندارند  زيان آور را

  



 

  
 

بدن انسان با مصرف كربو هيدرات ها ، چربي ها و پروتئين ها تقريبا مي تواند تمام اسيدهاي چرب به 

همه ما روزانه براي بسياري لز اعمال .  لينولينيك و اسيد لينو لئيك را بسازدسيدا استثناي ،

از آنجايي كه اين دو اسيد چرب فقط . بيولوژيكي خود به اين دو اسيد چرب غير اشباع احتياج داريم

اين اسيدهاي چرب . بايد از طريق رژيم غذايي تامين شود، آنها را اسيد هاي چرب ضروري مي نامند

  .  روغن هاي گياهي و گوشت انواع ماهيها يافت مي شونددر

اسيدهاي چرب ضروري بخشي از ساختمان غشاهاي سلولي بوده و قسمت اصلي ليپيدهاي مغز و 

اگر . آنها همچنين براي رشد طبيعي نوزادان و كودكان ضروري هستند. اعصاب را تشكيل مي دهند 

كليوي و ، كبدي،ناراحتي هاي پوستي اشته باشدرژيم غذايي كمبودي از يك اسيد چرب ضروري د

  . اختالل در توليد مثل ظاهر خواهد شد

  

  كمبود اسيدهاي چرب ضروري در نوزادان و كودكان باعث

  . عقب افتادگي رشد مي شود

  

  

  

  

  

  

  



 

، تمام اسيد هاي چرب ضروري را فراهم كرده و هاي گياهي و ماهي رژيم غذايي متعادل حاوي دانه 

  . دها پيشگيري مي كنداز كمبو

آبزي منابع غني براي تامين اسيدهاي چرب با چند بند دو گانه هستندكه به ماهي و ساير موجودات 

  . مي شوند   شناخته3 –عنوان امگا 

  

   براي انسان مفيد و ضروري3 –اسيدهاي چرب امگا 

  ي در هفته براي رفع اينـدو بار ماه  بوده و مصرف

  .ياز كافي است                           

  

در خيلي از نقاط دنيا افرادي كه به مقدار زياد ماهي و ساير غذاهاي دريايي مي خورند مرگ و مير 

 بر اساس مطالعات انجام يافته ، حتي خوردن فقط يك .ي دارندق عرو–كمتري از اختالالت قلبي 

ا در مقايسه با افرادي كه به  گرم خطرحمله هاي قلبي ر240برابر با وعده خوراك ماهي در هفته 

احتماال اسيدهاي چرب ضروري موجود در ماهي زمان انعقاد . ندرت ماهي مي خورند ، پايين مي آورد

در مورد افرادي كه بيشتر در معرض حمله هاي قلبي هستند ، خون را كاهش مي دهد و اين مسئله 

  .  حائز اهميت استبسيار 

 ، مصرف بي رويه و خودسرانه مكمل هاي روغن ماهي را كه به امروزه بسياري از متخصصان سالمتي

بلكه توصيه آنها بيشتر براي خوردن غذاي ماهي . قرص يا كپسول هستند ، توصيه نمي كنند،شكل 

  . حدود دو بار در هفته است



 

  
  

د فقط بسياري از مردم متاسفانه اطالعات زيادي در مورد ارزش تغذيه اي گوشتها ندارند ، عده اي شاي

در صورتي كه چه گوشت قرمز و چه گوشت سفيد ، ارزش تغذيه اي بااليي . آنها را خوشمزه مي دانند

. آنها عالوه بر دارا بودن پروتئين ، شامل مقادير با ارزشي از انواع مختلف ويتامين ها هستند. دارند

  .  است A, Dچربي ماهي منبع ويتامين هاي 

در گوشت حيوانات خونگرم مقدار اين . نه اهميت ويژه اي دارد در رژيم غذايي روزاDويتامين 

عدم تامين اين ويتامين باعث مي شود كه رشد اسكلت به خوبي انجام . ويتامين خيلي كم است

بوده و براي زنان باردار ،  زنان شيرده ،  ) نرم استخواني (يك ويتامين ضد راشي تيسمبنابراين . نگيرد

  . با اهميت استنوزادان و كودكان بسيار

 و  A, K, Eگوشت ماهي و ساير آبزيان سرشار از ويتامين هاي مختلف ديگري مانند ويتامين هاي 

 غني تر از ماهي Bگوشت ماهي هاي چرب معموال از نظر ويتامين هاي .  استBويتامين هاي گروه 

ويتامين . است A, Dهاي بدون چربي بوده و همچنين حاوي مقدار قابل توجهي از ويتامين هاي 

كه براي آزاد كردن انرژي  ) PP(، نيكوتينيك اسيد )  B2(، ريبوفالوين )   B1(هايي مانند تيامين 

يكي از ويتامين هاي خونساز بوده  B12ويتامين . از غذاها ضروري هستند ، در ماهي يافت مي شوند



 

مي تواند باعث اختالالت كمبود اين ويتامين . و براي عملكرد طبيعي سيستم عصبي نيز ضروري است

  .  و حتي مرگ شودكم خوني وخيم ، بي اشتهايي ، ضعف و سستيتحريك پذيري ،  عصبي ،

  وده و ـوجود نبـاي گياهي مـه در غذا B12ويتامين 

  رينـاز مهمت. ي شود فقط در غذاهاي حيواني يافت م

  ها از  ع غذايي حاوي آن مي توان به انواع گوشتـ مناب

  يـقرمز ، گوشت ماكيان ، غذاهاي دريايجمله گوشت 

 .  و تخم مرغ اشاره كرد

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
  
  
  



 

  
  

غلظت مواد معدني .  گرم در صد گرم داراي مواد معدني هستند7/0 -2ها به طور متوسط ماهي 

ماهي ها منابع خوبي براي مواد معدني فسفر و . ماهي هاي چرب و بدون چربي تفاوتي با هم ندارند

  .مي آيند  به شماريد

  پتاسيم و گوگرد كه همگي آنها ،  فلوئور ،  روي ،مواد معدني ديگري مانند آهن ، سلنيم ، منيزيم 

  . تاثير مهمي در سالمتي انسان دارند در گوشت ماهي وجود دارد

  

ماهي هاي كوچكي مانند كيلكا با . گوشت ماهي معموال بيش از حيوانات خونگرم كلسيم دارد

 تركيب استخوان را كلسيم بخش مهمي از. كلسيم هستندوان خورده مي شوند منبع خوبي از استخ

  .  انتقال تحريكات عصبي و انعقاد خون نقش مهمي دارداسيد و باز مايعات بدن ، تشكيل داده و در تعادل 

  

  

.  

  

  

  



 

         

   

اين ماده با ارزش كه روزانه به .  در مقدار يد آن استگوشت ماهي با گوشت ساير حيواناتتفاوت مهم 

تركيب اصلي هورمون تيروئيد بوده و مقدار آن در گوشت . مقدار بسيار كم براي انسان الزم است 

مقدار يد زياد در بعضي ماهيها موجب مي شود كه . ساير حيوانات استماهي خيلي بيشتر از گوشت 

كمبود يد باعث بزرگي غده . ن دچار بيماري گواتر نشونداهالي ساحل دريا و مصرف كنندگان آ

غزي و مدر زنان باردار كمبود شديد يد ، عاملي براي عقب افتادگي . تيروئيد و بيماري گواتر مي شود

يد در دوران جنيني تمام طول عمر اين قبيل نوزادان به خاطر اثرات كمبود . فيزيكي در نوزادان است

  .  بسيار پائيني زندگي خواهند كرد)ضريب هوشي  (IQخود با 

           
  

  م براي تشكيلـفسفر ماده معدني ديگري است كه در تركيب با كلسي

  چنين براي ـاين ماده معدني هم. روري استـد ضـوان ها و رشـ استخ

  . روري استـضي ـم غذايـا از رژيـه دراتـها و كربوهي يـذب چربـج

  و ) ي ـي غشاء سلولـماده ژنتيك ( DNAها و  ر جزئي از آنزيمـفسف 

   ،گوشتها،  پنير،شير. انرژي است  ساير تركيبات الزم براي متابوليسم و

  .  خوب فسفر هستند  تخم مرغ و آجيل ها از منابع،ماهي



 

  

انسان در ساختمان دو آمينو  قسمت بيشتر سولفور بدن . اين عنصر براي زندگي انسان ضروري است

سولفور براي دفع بسياري از ضايعات و مواد سمي . است) متيونين و سيستين (ر اسيد حاوي سولفو

 ، روشن و جلوگيري از لكه همچنين سولفور براي نگهداري پوست به صورت شفاف. كمك مي كند

) اختالل پوستي  ( در رژيم غذايي باعث گزما كمبود سولفور. استدار شدن آن و شفافيت موها ضروري 

از مهمترين منابع حيواني سولفور مي توان ماهي و تخم . وها و ناخن ها مي شودو آسيب ديدگي م

  . مرغ را نام برد

  دكه ازـي مهم ديگري هستنـم مواد معدنـروي و سلني

  گوشت هاي قرمز  بهترين منابع غذايي آنها مي توان به

  .و ماهي اشاره كرد

  

آهن جزئي از . ارا طالي بدن ناميدآهن ماده معدني مهم ديگري است كه مي توان آن را آشك

هموگلوبين در جريان خون اكسيژن را . ساختمان دو پروتئين ضروري هموگلوبين و ميوگلوبين است

ميوگلوبين نيز اكسيژن را براي عملكرد طبيعي .  مي كند  از ريه ها به تمام بافت هاي بدن حمل

  . كند عضالت ذخيره مي



 

كودكان مبتال به . وني بر روي رفتار افراد نيز منعكس مي شوداثرات كمبود آهن عالوه بر كم خ

كمبود آهن تحريك پذير و ناآرام بوده ، دقت و توجه كافي ندارند ، آنها در مدارس در مقايسه با 

  . همساالن خود نمي توانند تكاليف خود را بدرستي انجام دهند

  غيرفعال ياز نظر فيزيك خون نيز بي اشتها بوده وافراد بزرگسال كم 

  و ظرفيت  كنند  ، احساس خستگي ميآنها اغلب مواقع.   هستند

  .  دـش مي يابـردن در آنها كاهـري و فكركـفيزيكي ، ياد گياي ـكاره

  

نوزادان شير خوار ، كودكان كم سن و .  برابر بيشتر از مردان به آهن احتياج دارند5/1زنان حدود 

براي . هاي آسيب پذير در مقابل كم خوني فقر آهن هستندسال و زنان در سنين باروري جزو گروه 

  . تامين احتياجات آهن روزانه ، ماهي يكي از بهترين مواد غذايي است

. در شكل قابل جذب براي بدن هستند) گوشت قرمز،  ماكيان و ماهي  ( آهن موجود در گوشت ها 

راه غذاهاي گياهي براي جذب آهن خوردن مقداري از گوشت هاي قرمز و سفيد به تنهايي و يا به هم

  .بدن كمك مي كند

  
  
  
  



 

  
  

  
تحقيقات مختلف نشان مي دهد مصرف ماهي باعث رشد بهتر  ،  هوش بيشتر ، سالمت و طول عمر 

  .  عروقي پيشگيري مي كند-  پوسيدگي دندان  و بيماريهاي قلبي  ،شده و از بيماري گواتر 

   ».ماهي ، غذاي سالمتي است «گويد  شعاري در دنيا مرسوم است كه مي

  ،چون مصرف گوشت ماهي اثرات معجزه آسايي در درمان بسياري از امراض مثل كاهش فشار خون 

  .   بيماريهاي كليوي و آسم دارد، سردرد هاي ميگرني،  ذات الريه ،روماتيسم 

 ماهي به ويژه به دليل وجود اسيد هاي چرب غير اشباع با چند بند دو گانه با مصرف گوشت و روغن

خوردن يك .  عروقي كاسته مي شود-  هيپرليپيدمي و قلبي،هاي فشار خون بيماريماهيهاي چرب از بروز 

  .   در صد كاهش مي دهد50نوبت ماهي در هفته خطر حمله قلبي و مرگ ناشي از بيماريهاي قلبي را به ميزان 

مرگ و مير در اثر طور روزانه در نزد ساكنين ژاپن و اسكيموها به علت مصرف زياد ماهي به 

بر عكس باال بودن اسيد هاي چرب اشباع در رژيم غذايي با .  عروقي كمتر است–بيماريهاي قلبي 

اين . ارتباط دارد )ديابت غير وابسته به انسولين(2بسياري بيماريها از جمله بيماري ديابت نوع

  . جود دارداسيدهاي چرب در چربي هاي حيواني و روغن هاي جامد گياهي و

  



 

  پروستات  ، مانع از رشد سلولهاي سرطاني سينه 3 گارژيم غذايي حاوي مقدار كافي از اسيدهاي چرب ام

  .  خوردن ماهي توصيه مي شود،براي تامين و برآورد احتياجات اين اسيد چرب ضروري. و ريه مي شود

 ) 3 –امگا  ( آلفا لينولئيك بخش اعظم مغز از نوعي اسيد چرب ساخته شده كه ماده اوليه آن اسيد

و آسيب ديدگي مغز و به عنوان عامل ثابت شده كه كمبود اين اسيد چرب عامل مهم فساد . است

تمام سلول هاي بدن انسان به وسيله غشايي احاطه شده اند . ري آلزايمر است اصلي در اپيدمي بيما

خته شده و تغييرات غشاء سلولها كه تركيب اصلي اين غشاء اساسا از از اسيدهاي چرب ضروري شنا

لذا با . و مرگ آن است )آنچه باعث سرطانها مي شود (عامل اصلي در آسيب ديدگي و جهش سلول  

  ، و فراموشي  ، كاهش حافظه،مي توان از اغلب سرطانها  ) گرم در هفته 240(مصرف مرتب ماهي 

    .پيشگيري كرد مو و ناخن ، خشكي پوست ، درد مفاصل و آرتريت ها ،ضعف سيستم ايمني بدن 

  

  

  

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  .در شستشوي ماهي از آب سرد روان استفاده كنيد 

بهترين روش ،  قرار دادن ماهي .  براي خروج ماهي از انجماد هرگز از آب گرم استفاده نكنيد
  . منجمد چند ساعت قبل از استفاده در طبقات زيرين يخچال مي باشد

جهت بر طرف نمودن بوي ماهي دست هاي خود را با مخلوطي از آبليمو  بعد از پاك كردن ماهي 
  . و نمك بشوييد

مصرف ادويه جات و خواباندن ماهي در آب پياز و يا رنده كردن چند حبه سير روي گوشت ماهي 
  . باعث از بين بردن بوي مخصوص آن مي شود

 پرتقال و يا ليمو در آشپز جهت بر طرف نمودن بوي ماهي هنگام پختن ، سوزاندن كمي پوست 
  . خانه بي تاثير نيست

  . آبغوره در پخت و پز ماهي ، طعم و مزه آن را براي كودكان خوشايند مي كند استفاده از آبليمو يا 
  براي جدا كردن تيغ هاي ريز ماهي ، پس از آب پز كردن آن ، با كمك چنگال مي توان اين  

: الص و پخته شده ماهي اقدام به تهيه خوراكي هايي از قبيل تيغ ها را جدا نموده و با گوشت خ
  . كرد.... كوبيده ، استامبولي پلو   و   كتلت ،  شامي  ، كوكو  ، كوفته  ، كباب 

جهت جلو گيري از چسبيدن ماهي به ماهي تابه قطعات ماهي را در مخلوطي از تخم مرغ هم  
  .ه طبخ نماييد نمك و ادويه غلطانده و اقدام ب– آرد –زده 
هيچ وقت قطعات ماهي را ابتدا از طرف پوست سرخ نكنيد ، اين كار باعث جمع شدن تكه ماهي  

  . پس ابتدا طرف گوشتي را سرخ كنيد. مي شود
اگر ماهي را درسته مي پزيد جهت نفوذ حرارت و روغن به داخل بدن ماهي پيشنهاد مي شود  

  .   اييدچند برش عرضي در دو طرف بدن ايجاد نم

  

  



 

  

  
  
  

       بسته بندي شده بدون  ي از خريد فيله ماهي و ماهي هاي پاك كرده 

  . گرددخودداريالزم درج مجوزهاي     

    قبل از خريد ماهي دودي محوطه ي شكمي بايستي بازديد گردد تا  

  .عالمت كپك زدگي و بوي نامطبوع نداشته باشد    

   ماد نبايد بوي نا مطبوع داشته ماهي منجمد پس از خروج از انج 

 .باشد    

 

 

 

  

  



 

  
  
  

  ماهي كهنه    ماهي تازه  ارامترپ

   بوي آمونياكي– خشك –كبود و تيره رنگ     بوي طبيعي و بوي آب- مرطوب و درخشان –قرمز يا صورتي رنگ   آب شش

  چشم
 داراي – تمام حدقه را پر نموده است –شفاف و درخشان 

  ا سفتقوام طبيعي نسبت
 در حدقه فرو مي رود و لكه هاي قرمز روي –كدر و نرم 

  عنبيه

  فلس
 فلس ها سفت و درخشان و – داراي جالي فلزي –درخشان 

مرطوب در برخي گونه هاي ماهي تازه هم فلس به راحتي 
  .كنده مي شود

   كدر و چسبناك–فلس ها به راحتي كنده مي شوند 

ترشحات روي 
  بدن

 ترشحات –فاقد ترشح غير طبيعي سطح خارجي مرطوب و 
  .حالت چسبندگي زيادي ندارندبلكه حالت لغزشي دارد

سطح خارجي خشك و يا با ترشحات چسبناك پوشانده 
  .شده است

  مقاومت گوشت
گوشت داراي قوام نسبتا سفت مي باشد و زماني كه با انگشت 

  .روي آن فشار آورده مي شود اثر انگشت باقي نمي ماند

شل شده و زماني كه با انگشت روي آن گوشت ماهي 
فشار وارد مي شود اثر انگشت مي ماند و گودي از خود 

  .باقي مي گذارد

  .بوي دريا و بوي آب به مشام مي رسد  بو
بوي غير طبيعي بين بوهاي اسيدي تند يا آمونياكي و بوي 

  .لجن سياه به مشام مي رسد

  شكل كلي بدن
ي خاصي مي باشد و وقتي بدن داراي سفت(داراي جمود نعشي 

ماهي را با يك دست از وسط نگه مي داريم ، بدن ماهي از 
  . )طرفين چندان افتادگي ندارد

بدن شل مي باشد كامال انعطاف پذير مي باشدو وقتي با 
يك دست ماهي را از وسط نگه مي داريم ماهي از 

  .طرفين آويزان مي شود

  سرپوش آبشش ها
سبيده است و مرطوب بوده و در تقريبا به حفره آبشش ها چ

  سطح داخلي فاقد لكه 
  .مي باشد

سرپوش آب شش تقريبا از بدن فاصله گرفته است و در 
سطح داخلي سرپوش آب شش لكه قرمز يا خاكستري يا 

  .آبي رويت مي شود
  .نرم و برآمده مي باشد  .نسبتا سفت مي باشد  شكم
  .باز و شل است   .بسته و منقبض مي باشد  مقعد

ابعاد احشا 
  داخلي

  .مي باشد   قوام و بو كامال طبيعي-ازنظر رنگ 
در برخي از . رنگ تيره و بوي نامطبوع به مشام مي رسد

  .گونه ها پرده حفره داخلي به صورت طبيعي سياه است

اتصال عضالت و 
  استخوان ها

ستون فقرات كامال به عضالت متصل بوده و به سختي جدا 
  .مي شوند

  .ه راحتي از عضالت جدا مي شودستون فقرات ب

  فاقد شفافيت و رنگ صدفي  شفاف و داراي رنگ طبيعي  عضالت



 

  
  
  
  


