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3

تاریخ دریافت93/6/20 :

تاریخ تصویب93/11/27 :

چكيده

بز ماهيان در آب هاي كم عمق زندگي مد كدددگ و در سرتاسدر ليدي

فارس و دریاي عمان پراكدش دارد و با توجه به ایدكه یك يونه دریدای

حاوي اسيگهاي چرب غير اشباع مفيگ هستدگ اید يونده بدراي معا ده

انتخاب شگ و

در دنيدا بزدز معا داي سيسدتماتيك و اكو دوري كدار

تحقيق چدگان روي آنها انزام نشگه است.در ای تحقيدق بدز مداه از

صيگياه هاي بدگر ماهشهر در دو فصل پداييز و بهدار توسدص صديادان
محي با تور يوشگير صديگ و ت دگاد  30عدگد مداه بعدور تصدادف

انتخاب شگنگ پس از نگهگاري در یخ به آزمایشگاه انتقدا داده شدگنگ و

ميزان اسيگهاي چرب آنها با دستگاه  GC-FDIاندگازه ييدري شدگنگ و

1

فارغا تحصيل كارشداس شيالي ،انزم عيم شيالي ،دانشگاه آزاد اسالم واحگ اهواز

2

استادیار يروه شيالي ،يروه شيالي ،واحگ اهواز ،دانشكگه كشاورزي ،دانشگاه آزاد اسالم واحگ اهواز (نویسدگه مسئو )؛

3

كارشداس ارشگ تكثير و پرورش آبزیان ،انزم عيم شيالي ،دانشگاه آزاد اسالم واحگ اهواز

mansoreh.ghaeni@gmail.com
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دو شالص مهم  ITو  IAدر آن محاسبه يردیگ نتدای بگسدت امدگه بدا
انا يز واریانس یدك ررفده و تسدت تدوك و دانكد مقایسده شدگنگ كده

التالف م دد داري بدي اسديگهاي چدرب دو دو فصدل پداييز و بهدار

مشاهگه شگ .و ميدزان اسديگهاي چدرب غيدر اشدباع آن در فصدل پداييز

بيشتر از بهار بود.

واژههاي كليدي :بز ماه  ،اسيگهاي چرب ،شالص  ITو IA
مقدمه

ماهيددان دریددای بددراي رشددگ وجيددوييري از

اليرا تمایل زیادي به معا ه تركيب چرب در

ضای اي عصب و چشم نياز بده اسديگهاي

آنها مدابع مهمد از اسديگهاي چدرب امگدا 3

غرد  )1384،اسيگهاي چرب امگا 3عمگتاً در

ماهيان و محصوالي آبزي وجدود دارد زیدرا

محسوب م شونگ .در حقيقت يدروه وسدي

چددرب غيددر اشددباع دارنددگ (تمددگن جهرمد و

دانددههدداي روغد د  ،پالنكتددونهدداي دریددای ،

از اسدديگهاي چددرب مفيددگ بددراي سددالمت كدده

ماه هاي اديانوس  ،وا  ،لوک و جيبكهاي

یافددت مدد شددود )(Garaffo et al.,2011

يردو وجدود دارندگ .جدز اصدي اسديگهاي

ارزش غذای و اثراي درمان دارندگ در آنهدا

دریای  ،كاهو ،دانه هاي بدذر كتدان ،سدویا و

همچدي ارالعداي تركيدب اسديگ چدرب بدراي

چرب امگا 3در روغ  FlaxseedوWalnut

موجوداي ،فراوري و تو يگ محصوالي جگیدگ

چدرب و روغد هداي مداه  DHAو EPA

).(Muhamad & Mohamad, 2012

م د باشدددگ (لاكسدداري حددگاد .)1383،چرب د

محققي تغذیه و نوشت فرمو غدذای بدراي
ضدددددددددددروري مددددددددددد باشدددددددددددگ

با اهميت تری اسيگهاي چرب غير اشدباع بدا

اسيگ يدو ئيك است ،در حا

كه در ماه هاي

مفيددگتری و ف ددا تددری اسدديگهاي چددرب
ماه بيشتر در زیر پوست ،ناحيه شكم ،بافت

چدگ بانگ مضاعف ،اسيگ يدو ئيك ،يدو ديك و

مزنتریددك ،سددر ،بافددت عضدديه و كبددگ ذليددره

سدتز آنها نيست از ای رو بده ندام اسديگهاي

اسدديگهاي چددرب در ماهيددان دریددای داراي

دكوزاهگزانوييك م باشگ كده بدگن ددادر بده
چددرب ضددروري یددا اصددي ناميددگه شددگه

انگ.اسيگهاي چرب غير اشباع نقش مهمد در

سالت پروستاييدگی ها دارنگ.همچددي الرو

م شود ).(Khoddami et al., 2012

اهميدددت ویددد ه مددد باشددددگ مخصوصدددا

دوكوزاهگزانوييددك  DHAو ایكوزاپدتانوييددك
اسدديگ  EPAكدده در ميددان اسدديگهاي چددرب
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ضروري از همه غا بتدر مد باشددگ و بدراي

اسددت .ماهيددان دریددای بدده د يددل اسددتفاده از

اسيگهاي چرب در بگن سالته م شونگ و د

غد د بددودن از اسدديگهاي چددرب مخصوصددا

سالمت انسان بسيار مفيگ م باشددگ .بيشدتر

بگن انسان فادگ آنزیم براي سدالت اید دو

فيتوپالنكتونها و جيبكهاي دریای بده د يدل
دكوزاهگزانوييددك اسدديگ و ایكوزاپدتانوييددك

اسيگ چرب است و آنها حتما از رریدق رریدم

اسددديگ بسددديار دابدددل توجددده مددد باشددددگ

بيماران ديب مصرف انها بسيار حايز اهميدت

بز ماه زرد جامده Upeneus sulphureus

غذای انسان بایگ به بگن وارد شونگ و بدراي

).(Oksuz et al.,2011;Ozogul et al., 2009

است.همچدي اسيگهاي چرب چدگ غير اشدباع

از لانواده بز ماهيان  Mullidaeم باشددگ

ندد دوزادان و عميكددددرد بيدددددای ضددددروري

سبييك باریك كه م موال به حاشيه عقب پيش

بددراي رشددگ بافددت عصددب جدددي

و مغددز در

م باشدگ(Oksuz et al., 2011; Colquhoun et .

al.,2008; Khoddami et al., 2012; Khoddami
) et al., 2009; Sargent et al., 1999ردد

معا ات كه در سا هداي اليدر روي ميدزان
اسيگهاي چرب ماهيان مختيف آب شدور ،آب

شيری  ،پرورش و وحش انزام شگه است،
ميزان اسيگهاي چرب ماهيان تحدت تداثير دو

عامل لارج و دالي مد باشدگ كده عوامدل
لددارج شددامل :شددرایص محيعدد  ،مدعقدده

يرمسيري و شرایص پرورش و عوامل دالدل
شامل :يونه ماه  ،نوع تغذیه ،چرله زندگي ،

كميت و كيفيت تركيباي شيميای بدگن مداه

م باشگ ).(Ugoala et al., 2008

بزمدداه از ماهيددان پددر ررفددگار در سددواحل
شما شرد مگیترانده در مدعقده تركيده مد

باشگ و بدگ يل تقاضداي بداالي مصدرف اید

ماه در چدگ سدا يذشدته ارزش ادتصدادي

پيگا كرده اسدت ) (Oksuz et al.,2011و د

تاكدون در ایران استفاده تزاري از آن نشدگه

كه داراي بدگن تقریبدا كشديگه ،چانده داراي 2
سدددرپوش رسددديگه ،یدددا از آن مددد يدددذرد

).(Randall and Kulbicki ,2005بيشديده

درازاي بگن  33سانتيمتر است و در سرتاسر
ليدددي فدددارس و دریددداي عمدددان پدددراكدش

دارد(اسگي و دهقان پشدترودي .)1375 ،بدز
ماهيان در آب هاي كم عمق زنگي م كددگ و
م موال بر روي بسترهاي شدد یدا ييد آزاد

براي تغذیه یافت م شونگ.يوشتخوار بوده و
ريف وسي

از سخت پوستان و كدرم هداي

كوچك تغذیده مد كددگ(سدتاري و همكداران،

 .)1382ميزان صيگ جهان بز ماهيان 31757

تدد مدد باشددگ ).(FAO,2007در سددواحل
اسددتان لوزسددتان و غددرب بوشددهر توسددص

صدديگ بددا تددور تددرا ميددزان صدديگ بزمدداه

زردجامه را  1269كييويرم براورد كدرده اندگ
).(Hashemi and Valinasab,2011

هددگف از ایدد تحقيددق پ د بددردن بدده ارزش

تركيباي اسديگهاي چدرب یدك يونده دریدای

بوده است و با توجه به ایدكه بز ماه ديمدت
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پاييد دارد و در اكثر كشورها از آن استفاده

 -سنجش اسيدهاي چرب

روي اسيگهاي چرب آن انزام نشگه است ای

كاتا يسدددددت دييای /متدددددانو

تزاري نم كددگ و تاكدون در دنيدا معا دهاي

يوندده انتخدداب يردیددگ.تددا بتددوان بددا داشددت

پس از صابون كردن روغد هدا بدا سيسدتم
و اسددددديگ

ویيس/متانو  ،اسيگهاي چرب متييه شگه در

ارالعاي كاف از يونههاي دریای براي تو يگ

هگزان یا هپتدان و یدا ایزواكتدان در حضدور

مفيگ حاوي امگا  3در صدد ت از آنهدا بهدره

دستگاه  GC-FDIمدگ HP Agilent 5890

فراورده هاي جگیدگ و اسدتخرار روغد هداي

برداري بهيده كرد.

اسددتانگارد دالي د اسددتخرار شددگه و توسددص

انگازهييري م شونگ.براي آزمون بده ترتيدب
زیر عمل شگ:

مواد و روشها

ت گاد  30عگد ماه بزماه از صيگياه هداي
بدگر ماهشهر صيگ و به رور تصادف انتخاب

شگنگ.وزن متوسدص نموندههدا  78/25يدرم و
متوسص رو كل آنها  17سانتيمتر بودنگ .ب گ

از صيگ نمونهها در یخ به آزمایشدگاه انتقدا

پيگا كرده و سر و دم آنها زده شگ و ب دگ از

روش آزمون

 .1یك ميي

يتر از استانگارد دالي مداسدب

) (ISبددا غي ددت  25mg/25mlدر حددال

هگددزان را بدده و دده آزمددایش در پددي دار

لشك با حزم  25-50 mlاضافه شگ.

 .2توسص ياز نيترورن حال لشدك شدگه و

تخييه ام ا و احشا فييه شدگنگ.نمونده هداي

در آن بسته شگ.

يوشگير صيگ يردیگنگ.وزن نمونه هدا تقریبدا

و ه اضافه شگ و نيترورن اضافه يردیگ.

ماه در دو فصل (پاييز و بهار) بوسييه تدور

در حددگ یكسددان تهيدده شددگنگ .نمونددههددا در

بستههاي دربدار يذاشته و برچسب يدذاري
شگنگ و به فریزر -18درجه سانتيگراد مدتقدل
و ب گ از انزماد توسص فالكس حاوي یدخ بده

 .3مقگار  25 mgنمونه را با ددت  0/1mgبه
 1/5ml .4محيو سود متانو

با غي ت 0/5

نرما اضافه و نيترورن زده شدگ سدپس
در آن محكم بسدته شدگ و در دمداي 100

درجه سانتيگراد بده مدگي  5دديقده ددرار

آزمایشگاه جهدت اسدتخرار چربد فرسدتاده

يرفت.

روش زیر با  3بار تكرار انزام شگ.

در متددانو  12درصددگ اضددافه يشددت.

شگنگ .آنا يز اسيگهاي چرب از نمونه هدا بده

 .5محيو باال سرد شگ و  2mlمحيدو BF3

نيتدرورن زده شدگ و در آن محكدم بسددته

شدددگ و در دمددداي دمددداي  100درجددده

سانتيگراد به مگي  30دديقه درار يرفت.
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 .6تا دماي  30درجه سانتيگراد لدك شدگ و
 1mlهگددزان بددا يریددگ  GCاضددافه شددگ
مزگدا نيترورن زده شگ و پدس از بسدت

در ،به مگي  30ثانيه ورتكس شگ.

5ml .7محيددو  NaClاشددباع (36درصددگ)
اضددافه شددگ ،نيتددرورن زده و در ددرف

بسته شگ
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شالص ترومبورنز و آترورنز شدانس ابدتال

به آترورنز ،ترومبورنز و بيماريهاي ديبد -
عرودد در افدراد داراي درصدگ بداالتر اید

شالصها ،بيشدتر اسدت (حسديد واشدان و
همكاران.)1389 ،

شالص  IAبا توجه به فرمو زیر عبارتست
از مزموع اسيگ چرب تك زنزيره با كرب 14

 .8تا دماي اتاق سرد شگ و حال غير دعبد

ب ددالوه چهددار برابددر مقددگار مرسددتيك اسدديگ

 .9عميياي مرحيه  6و  8تكرار يردیگ.

مقدگار اسديگهاي چدرب سدري امگدا  3وامگددا

را به با

 .10با

 10mlمدتقل شگ

را با حال هگزان اسدتفاده شدگه بده

حزم رسانگه شگ

 .11دستگاه ربق شرایص ذیل تد ديم شدگ و 1
ميكرو يتر از محيو نمونه را تزریق كرده

و پس از  3بار تزریق  RSDمحاسبه شگ.
دماي ایدزكتور155°C :
دماي دتكتور260°C :

ب الوه مقگار پا متيك اسديگ بدر روي مزمدوع

6درمزموع اسيگهاي چرب چدگ زنزيره غيدر
اشباع ب الوه اسيگهاي چرب تك زنزيره غير

اشباع.

شالص  ITعبارتسدت از مزمدوع اسديگهاي
چددرب مرسددتيك اسدديگ ،پا متيددك اسدديگ و

استئاریك اسيگ بر مزموع نيم برابر اسيگهاي

چددرب چدددگ زنزيددره غيددر اشددباع ،ندديم برابددر

نسبت فشار هيگرورن به هوا2.1 psi :

اسدديگهاي چددرب سددري امگددا  6و سدده برابددر

دماي ستون250°C :

اسيگهاي چدرب سدري امگدا  3بده اسديگهاي

فشار سر ستون نيترورن10psi :

شاخص كيفيت چربي

تركيب اسيگهاي چرب م توانگ در سدالمت

انسان و عميكرد صحيح ديب مدثثر باشدگ.در

اسدديگهاي چددرب سددري امگددا  3و مزمددوع
چرب سري امگا .6

اير شالص هاي فوق زیر یك درصگ باشددگ
بددراي سددالمت انسددان مفيددگ بددوده وبددراي

جيوييري از بيماري هاي كروندر ديب (ديبد -

ميان اسيگهاي چرب اشدباع ،اسديگ پا ميتيدك

عرود ) حایز اهميت م باشدگ .براي محاسبه

اسددديگهاي چدددرب امگدددا  3بيشدددتری نقدددش

شدگه اسدت (حسديد (Garaffo et al., )1390،

بيشدتری تدثثير را در بدروز آترورندز دارد؛

ممان تكددگي را در بروز ترومبوزدارنگ .دو

شالص  IAو  ITاز فرمو هاي زیر استفاده
)2011;Fehily et al., 1994
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براي بررس نتای اسيگهاي چدرب از آندا يز

 HUFAدر فصل پداييز  15.47در حدا

كده

براي مقایسه دو فصل از تد تسدت اسدتفاده

 PUFAدر فصل پاييز  18.9و در فصل بهدار

واریان یك ررفده بدا تسدت تدوك  ،دانكد و
شگه است.

نتایج و بحث

ميزان اسديگهاي چدرب عضديه بدز مداه در

جدددگو  1نشدددان داده شدددگه اسدددت.ميدددزان
اسدديگهاي چددرب در دو فصددل پدداييز و بهددار

التالف م د داري داشدت( (p<0.05مقایسده

نتای اسيگهاي چرب عضيه بدز مداه در دو
فصل بهار و پداييز در نمدودار  1ارايده شدگه

است .همچدي پدس از محاسدبه دو شدالص

 IAو  ITنتددای آن در نمددودار  2نشددان داده

شگه است.با توجه به ایدكه بيان شدگ كده ايدر
ای د دو شددالص كمتددر از یددك باشددگ بددراي

سالمت انسان مفيگ م باشگ.ميتوان ایدعدور
نتيزه يرفدت كده شدالص ITفقدص در فصدل
پاييز كمتر از یك بوده است و در فصل بهدار

به د يل افزایش اسيگهاي چرب اشباع به بيش

از یك افزایش یافته است.همچدي نسبت W3

به  W6در عضيه بز ماه در پاييز و بهار به

ترتيدددب  2.02و  6.54بگسدددت آمدددگ .ميدددزان

در فصل بهار  7.22درصگ بگست آمگ.ميدزان

 8.9درصگ بود.

ربددق معا دداي  Ugoalaو همكدداران ()2008

تركيب اسيگهاي چرب ماهيان دریای نسدبت
به ماهيان آب شيری داراي ا گدوي مشدابه

هسددتدگ و ماهيددان دریددای ميددزان امگددا 3

بيشتري نسبت به ماهيدان آب شديری دارندگ
در حا

كه ماهيان آب شيری ميزان امگدا 6

بيشتري دارنگ.

 Öksüzو همكاران ( )2011ميدزان اسديگهاي

چرب اشباع ،اسيگهاي چرب تك غير اشباع و
اسيگ هاي چرب چدگ غير اشباع را در يونه

 Upeneus moluccensisدر فصل بهدار بده

ترتيب  26.81 ،39.30و  32.18درصگ بگسدت

آوردنگ كه مقدگار اسديگهاي چدرب اشدباع در
تحقيق حاضر بيشتر و مقگار اسيگهاي چدرب
تك غير اشباع و اسيگ هداي چدرب چددگ غيدر

اشباع كمتر از مقادیر آنها بوده است.

 Ozogulو همكاران ( )2009ميزان اسديگهاي

چرب اشباع ،اسيگهاي چرب تك غير اشباع و
اسيگ هاي چرب چدگ غيدر اشدباع را در يونده
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 Upenus moluccensisدر فصددل بهددار بدده

ما ددرار مد دهددگ و د مصدرف آن در هدر

آوردنگ كده مقدگار اسديگهاي چدرب اشدباع و

نگاشته باشگ و مصرف اید مداه در فصدل

حاضر بيشتر و اسديگ هداي چدرب چددگ غيدر

آن ممك است براي كسان كه مشكل چربد

ترتيب  18.66 ،44.71و  29.03درصگ بگسدت

اسدديگهاي چددرب تددك غيددر اشددباع در تحقيددق

اشباع كمتر از مقدادیر يدزارش شدگه توسدص

آنها بود.

بعور كي با تحقيق حاضر ای نتيزه حاصل

م شود كه با توجه به نقش آبزیان در تغذیه
انسان كه یك غذاي كاف و سا م را در التيار

فصددل ممكد اسددت نتيزدده معيددوب را در بددر
بهار به د يل باال بودن ميدزان اسديگ پا متيدك
لون یا بيمداري دبيد دارندگ چددگان مداسدب

نباشگ.در حا

كه مصرف آن در فصل پاييز

به د يل باال بدودن ميدزان  PUFAو HUFA

در فصل پاييز توصيه م شود.

جدول  :1پروفایل اسيد چرب عضله بز ماهي

پائيز

بهار

اسيد چرب
وریك اسيگ

)(12:0

0/25

-

ميریستيك اسيگ

)(14:0

2/9

2/45

پدتا دكانوييك اسيگ

)(15:0

0/34

-

پا ميتيك اسيگ

)(16:0

27/49

39/7

هپتادكانوييك اسيگ

)(17:0

0/92

1/76

استئاریك اسيگ

)(18:0

16/41

11/97

آراشيگیك اسيگ

)(20:0

1/97

---

هدایكوزانوييك اسيگ

)(21:0

0/53

---

بهديك اسيگ

)(22:0

---

1.8

يگدوسریك اسيگ

)(24:0

1/59

---
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پائيز

بهار

ميریستو ئيك اسيگ

)(14:1

1/36

0/89

پا ميتو ئيك اسيگ

)(16:1

5/27

6/97

او ئيك اسيگ

)(18:1

15/40

25/45

ایكوزنوييك اسيگ

)(20:1

0/83

---

اروسيك اسيگ

)(22:1

0/35

---

نرونيك اسيگ

)(24:1

0/29

---

يدو ئيك اسيگ

)(18:2

1/12

0/85

ایكوزادیانوييك اسيگ

)(20:2

0/25

---

ياما -يدو ديك اسيگ

)(18:3

0/29

0/33

آ فا -يدو ديك اسيگ

)(18:3

1/54

0/5

)(20:3n6

0/23

---

آراشيگونيك اسيگ

)(20:4

4/58

---

دكوزاپدايونيك اسيگ

)(22:5

1/74

0/46

ایكوزاپدتاانویيك اسيگ

EPA

4/65

2/43

DHA

4/5

4/33

ایكوزاتري انوييك اسيگ

دوكوزاهگزاانویيك اسيگ
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70
60
50

درصد

40

بهار

30

پائيز

20
10

0
W3/W6

HUFA

PUFA

MUFA

SFA

اسيد چرب
نمودار  :1مقایسه گروه بندي اسيدهاي چرب عضله بز ماهي در فصل بهار و پائيز
اسيدهاي چرب اشباع ،SFA :اسيدهاي چرب تک غير اشباع ،MUFA :اسيدهاي چرب چند غير اشباع،PUFA :
اسيدهاي چرب چند غير اشباع باالي  20كربنHUFA :

1.6
1.4

1.2
1
بهار

0.8

پائيز

0.6
0.4
0.2
0
IT

IA

شاخص
نمودار  :2مقایسه دو شاخص ITو IAعضله بز ماهي در فصل بهار و پائيز

نسبت

خدیجه نبی قهفرخی و همکاران
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