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پاي تاییس تعیین پروفیل و تغییرات فصلی اسیدهاي چرب در شکم
)Thais savignyi(خلیج فارس-مدي عسلویهودر سواحل جزر

تهران شمال، ، دانشگاه آزاد اسالمی واحدفنی و مهندسی، دانشکده محیط زیستگروه :نوشین سجادي
19735-181:صندوق پستی

تهران شمال، دانشگاه آزاد اسالمی واحد، علوم وفنون دریاییانشکده د، شیالتگروه :*نرگس مورکی
19735-181:صندوق پستی

1394مرداد: تاریخ پذیرش1394اردیبهشت: تاریخ دریافت

چکیده
ها مواد مغذي و بیومولکولنقطه نظرباشند که ازهاي دریایی و اقیانوسی میتنان یکی از منابع زیستی قابل توجه در اکوسیستمنرم

Thaisپا و فراوانی گونه هاي شکمدر تحقیق حاضر با توجه به اهمیت گونه. از جمله لیپیدها براي صنایع مختلف حایز اهمیت هستند

savignyi عدد از این گونه با200خلیج فارس، شناسایی کمی و کیفی اسیدهاي چرب در -در ناحیه بین جزرومدي ساحل عسلویه
فصل دومشابه دریدچربنوع اس15ییسنمونه تادر. اي گازکروماتوگرافی جرمی در دو فصل گرم و سرد صورت گرفتروش تجزیه

یراشباعچرب اشباع بر غیدهاياس. ستبوده ایراشباعاسیدچرب غ4و اشباعاسیدچرب 11شامل که،شدییتابستان و زمستان شناسا
یدونیکآراشاشباعیرغیدچربترین اسمهم). <05/0p(داري از نقطه نظر کمیت مشخص نشد معنیاوت اما در دو فصل تفغلبه داشته،

ترین مقدار در دو فـصـل گـرم و سـرد بـه هاي چرب اشباع و کل محتوي لیپیدي گونه بیشدر بین اسید. بود6ωید از گروه اس
خود اختصاص ترین مقدار را بهسید در فصل گرم پس از پالمتیک بیشاپـالـمیتیک اسید اختصاص دارد این درحالی است که استاریک

پا از کل باید عنوان نمود که این گونه شکمدر. اسید در مقاوم دوم از نقطه نظرکمیت قرار دارددهد اما در فصل سرد آراشیدونیکمی
اي مطلوب ي محسوب شده و از لحاظ ارزش تغذیهنمونه فقیر3اشباع بلند زنجیره و گروه امگا نقطه نظر محتوي اسیدهاي چرب غیر

اي جانور در محیط و نیز دماي گرم محیطی از نقطه نظر فاکتورهاي باشد، که البته این مورد امکان دارد مربوط به شرایط تغذیهنمی
.اکولوژیک باشد

ماهی یج فارس ، پروفیل اسیدهاي چرب، عسلویه، خلThais savignyiپا  تنان، شکمنرم:کلمات کلیدي

Nargess_Mooraki@yahoo.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
قسمت قابل توجهی از مواد و ترکیبات آلی استحصال شده 

هایی با قابلیت کاربرد در ها و دریاها حاوي بیوملکولاز اقیانوس
ها کشصنایع غذایی، دارویی، آرایشی، بهداشتی و تولید آفت

از دهه ). Rawat ،2005و Bhakuni؛ Akoh ،2006(باشندمی
هاي دریایی و هاي زیادي براي جستجوي ارگانیزمشتال1970

عنوان نتیجه ها صورت گرفته است و بههاي خاص آنبیوملکول
هاي دریایی متنوعی در حال حاضر چند دهه تالش بیومولکول

هاي در مرحله تحقیقات بالینی براي درمان سرطان، بیماري
اده قرار ها، آلزایمر، و آسم مورد استفقلبی و عروقی، عفونت

). Rawat ،2005و Bhakuni(گرفته است
توجه در تنان یکی از منابع زیستی قابلدر این عرصه نرم

باشند که از نقطه نظر هاي دریایی و اقیانوسی میاکوسیستم
ولید صنایع بومی، دارویی، ها در تمواد مغذي و بیومولکول

از انواع و بهداشتی اهمیت دارند و لیپیدها یکیآرایشی 
هاي ها و مواد مغذي حایز اهمیت در ترکیببیومولکول

). Marangoni ،2006و Galli(باشند تنان میبیوشیمایی نرم
Fried جمله ازطبیعی متنوعترکیب575،)1993(و همکاران

ها را جداسازي و گزارش استروئیدوهاترپنچرب،اسیدهاي
تامین انرژي بوده و حامل ترین منبع لیپیدها مهم. اندنموده

که داراي باشدمیKو A ،D ،Eهاي محلول در چربی ویتامین
یپیدهاي منابع دریایی ل. ساختاري اسیدهاي چرب هستندجز

بوده و داراي تاثیر ) -3n(3غنی از اسیدهاي چرب گروه امگا 
کلی طوربه. باشندکاهشی بر سطح کلسترول خون در انسان می

عنوان هب) PUFA(پیوند دوگانه چندبازنجیردبلنچرباسیدهاي
هاي ویژه در بیماريهفاکتورهاي موثر بر سالمت و تغذیه انسان ب

عنوان اجزا چنین لیپیدها بههم. اندقلبی و عروقی شناخته شده
Sargent؛ 2003و همکاران، Bell(زایی در فرایند اندامساختاري

هاي فعال از نقطه ولکولسازهاي مو پیش) 1999و همکاران، 
ها و دیگر ایکوزونیدهانظر فیزیولوژیک نظیر پروستگالدین

)Sargentچنین از هم.مطرح هستند) 1999همکاران، و
گر زیستی در مطالعه انتقاالت در عنوان نشاناسیدهاي چرب به

شوداي استفاده میتنان دوکفهویژه نرمهاي غذایی بهزنجیره
)McClintock وBaker ،2001 .(ًقابل توجهی تحقیقات نسبتا

هاي مختلف برروي تعیین پروفیل اسیدهاي چرب گونه
و Ansariتوان به پژوهش پایان صورت گرفته که میشکم

Villoritaگونهبر) 1981(همکاران  Cyprinoides،Nirmal

Babyloniaگونهبر)1995( zeylanica ،Babu و همکاران

بر ) 2013(Jansi وBursa spinosa،Siniگونه بر) 2010(
بر گونه ) 2013(و همکاران Murphyو Thais bufoگونه 

Perna canaliculusاشاره نمود .
 Freid روي اسیدهاي مطالعاتی برنیز ) 1993(و همکاران

شیرین انجام داده و نتیجه آبپایانشکمچرب دوگونه از 
چرب مربوط به اسیدهايقادیر اسیدهايمترینبیشکهاندگرفته

پالمیتیک، آراشیدونیک، استئاریک، اولئیک و ایکوزاپنتاانوئیک 
عنوان اسیدهاي چرب اصلی بسیاري از هبوده و این اسیدها ب

، Joseph(است گزارش شده تناننرمو پایانشکمهاي دیگر گونه
؛ Riley ،1972و Gardner؛ 1979و همکاران، Johns؛ 1982

Ackman ،1971و همکاران .(Dembitsky و همکاران)1993(
شیرین آبتناننرمبررسی ترکیبات اسیدهاي چرب دوگونه از به 

) بندیکیتا بایکالنزیسو اویفورموسبایکالیا(دریاچه بایکالیا 
خوبی از فسفولیپیدها ذخیرهتنان نرمکه اینبهتوجهباکهپرداخته

و مشخص گردیدهستندNMIDع و اشبارو اسیدهاي چرب غی
هاي دریایی تفاوت چرب این دوگونه با گونهترکیبات اسید
دهنده ارتباط ترکیبات اسیدهاي نشانامکان داردزیادي دارد و 

.چرب با شرایط اکولوژیکی این مناطق باشد
پا از هاي شکمدر تحقیق حاضر با توجه به اهمیت گونه

Thais savignyiلیپیدي و فراوانی گونه هاينظر بیومولکولنقطه

خلیج فارس شناسایی - در ناحیه بین جزرومدي ساحل عسلویه 
ايکمی و کیفی اسیدهاي چرب در این گونه با روش تجزیه

چنین تغییرات کمی و هم. گرفتجرمی صورتگازکروماتوگرافی
پاي کیفی اسیدهاي چرب در دو فصل گرم و سرد در گونه شکم

.یس بررسی شدتای

هاشمواد و رو
Thais savignyiپاي هاي شکمدر پژوهش حاضر نمونه

ماه مرداد(عدد در دو فصل تابستان 100به تعداد )2شکل (
نمونه به روش 200، جمعاً )1391بهمن ماه (و زمستان ) 1391
آوري دستی از ناحیه بین جزرومدي ساحل عسلویه استان جمع

نمونه از هر ایستگاه، 18طور میانگین ایستگاه، بهبوشهر از شش 
1برداري در شکل هاي نمونهموقعیت ایستگاه. آوري گردیدجمع

مقدماتی ۀدر مطالع.استمشخص شده1و جدول ) الف و ب(
8پاي مورد نظر ابتدابا توجه بـه هدف کلی بررسی فراوانی شکم

وشش پ،اکتورهايخور هاله با توجه بـه فةایستگاه در محدود
جزر فرایـندکه در طولمدت زمانی،هالهخورةمحدودتمامدادن

سهولت دسترسی، ،مانندیمها خارج از آب باقی و مد ایستگاه
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س با توجه به پس. موقعیت و مالحظات امنیتی انتخاب شدند
برداري ها، تعداد نقاط نمونهو نزدیکی دو مورد از ایستگاهشباهت

برداري نیز محل ونهمدر زمان ن. گاه کاهش یافتبه شش ایست
س از پ.گردیدمـشخصGPSازاستفادهها با دقیق ایستگاه

انجام در محل جداسازي گوشت از پوسته هاآوري نمونهجمع
سرعت با گراد فریز شده و بهدرجه سانتی-20در دماي وشد

. ل گردیدشناسی منتقهواپیما به آزمایشگاه مرکز ملی اقیانوس
يگازیچرب توسط روش کروماتوگرافیدهاياسمحتويیزآنال

عدد نمونه 100بدین منظور ابتدا گوشت هر. انجام شدیجرم
زیر 3طور همگن با یکدیگر مخلوط شد و سپس هدر هر فصل ب

با نسبت کل نمونهاز )وزن تر(گرم5به وزن ) تکرار3(نمونه 
مخلوط و هموژن 20:1حجمی کلروفرم متانول به نسبت2:1
50سپس محلول را صاف کرده و به محلول صاف شده. شد

زیرینفاز. شداضافهطعامنمک)گرم25/0(%5/0و آبلیترمیلی
راتیل اتدي/جدا شده و استخراج با نرمال هپتان) کلروفرمی(

استر شده و براي تزریق این محلول تبدیل به متیل. یدانجام گرد
و Johns؛ Joseph ،1982(شديسازآمادهGC/MSدستگاهبه

مورد استفادهGC/MSدستگاه مشخصات). 1979همکاران، 
موجود در مرکز ملی اقیانوسچربیدهاياسییشناسابراي

:)Agilent Technologies،6890(شرح زیر استبهشناسی
30طول(HP-5و ستون کاپیالري ) 6973N(جرمیشناساگر

)یک میکرومترو ضخامت فیلمرومتر کمی320قطر داخلیمتر،
5/0استر حدودکه از هر نمونه آماده شده به صورت متیل

200دماي تزریق کننده . گردیدریقدستگاه تزبهمیکرولیتر 
و دماي گراددرجه سانتی280دماي دتکتور گراد، درجه سانتی

ایی افزایش و در دماي نهگرادیتندرجه سا270تا 75کوره از 
یگازکروماتوگرافهايیفط.استهشدداشتهنگهدقیقه20مدتبه

ي نتایج با آماریزآنال.گزارش گردیدیجنتاواستخراج یجرم
چرب یدهاياسیرمربوط به مقاديهاپراکنش دادهبررسی 

Oneزمونآبا انجام هايسنجش شده در طول نمونه بردار

sample Kolmogorov Smirnovبا ینبنابرا.ش شدنرمال گزار
استفاده Tیکها از آزمون پارامترتوجه به پراکنش نرمال داده

. شد

و خلیج نایبندموقعیت جغرافیایی خور هاله) الف: (1شکل 

,1,50000Google earthپاي تاییسموقعیت شش ایستگاه منتخب براي نمونه برداري از شکم) ب: (1شکل 
NOAA, USA Navy, NGA
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)1391(هاي مورد بررسی در خور هاله و خلیج نایبندمختصات جغرافیایی ایستگاه: 1جدول 

پاي تاییسنمونه اي از شکم: 2شکل 

نتایج
دست آمده از تعیین پروفیل اسیدهاي چرب گونه هنتایج ب

مدي ودر دو فصل گرم و سرد در منطقه بین جزرتاییس
.آمده است3و 2ل واعسلویه در جد

منطقه عسلویه) 91تابستان (پاي تاییسدرنمونه شکمGC/MSنتایج آنالیز: 2جدول
Retention(زمان بازداري Time( نام اسیدچرب (%)مقدار  شماره

058/14 تترادکانوییک اسید 571/2 1
133/15 پنتادکانوییک اسید 208/1 2
784/15 متیل پنتادکانوییک اسید14 340/0 3
967/15 هگزادکانوییک اسید9 971/2 4
207/16 هگزادکانوییک اسید 469/21 5
784/16 هپتادکانوییک اسید 333/1 6
14/17 هپتادکانوییک اسید7 476/3 7
81/17 هپتادکانوییک اسید11، 8 750/3 8

2:87/17 اکتادکانوییک اسید9 833/7 9
11/18 نونادکانوییک اسید 119/16 10
733/18 اکتادکانوییک اسید 817/0 11
33/19 ایکوزاتتراانوییک اسید14، 11، 8، 5 103/19 12
83/19 اوکتادکاتري انویییک اسید15، 12، 9 408/0 13
979/20 دکانوییک اسیدسیکلوپروپان 183/1 14
442/20 ایکوزانوییک اسید 419/17 15

در منطقه عسلویه) 91زمستان (پاي تاییسي شکمدرنمونهGC/MSنتایج آنالیز: 3جدول
زمان بازداري نام اسیدچرب (%)مقدار شماره

058/14 تترادکانوییک اسید 743/2 1
133/15 پنتادکانوییک 437/1 2
784/15 متیل پنتادکانوییک اسید14 332/0 3
967/15 هگزادکانوییک اسید9 69/3 4
207/16 هگزادکانوییک اسید 484/23 5
784/16 هپتادکانوییک اسید 614/0 6
14/17 هپتادکانوییک اسید7 745/1 7
81/17 اکتادکانوییک اسید11، 8 143/4 8
87/17 اکتادکانوییک اسید9 207/5 9
11/18 نونادکانوییک اسید 421/9 10
733/18 اکتادکانوییک اسید 582/16 11
33/19 ایکوزاتتراانوییک اسید14، 11، 8، 5 392/22 12
83/19 اوکتادکاتري انویییک اسید15، 12، 9 324/0 13
437/20 دکانوییک اسیدسیکلوپروپان 644/1 14
951/20 ایکوزانوییک اسید 242/6 15

(N°)طول جغرافیایی (E°)عرض جغرافیایی شماره ایستگاهردیف
1N1″26′3452″55′3027
2N2″29′4052″19′2727
3N3″13′4052″59′2627
4N4″27′4052″29′2527
5N5″53′3852″16′2427
6N6″15′3652″23′2427
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.نمایش داده شده است3پاي تاییس در شکل میانگین تغییرات اسیدهاي چرب سنجش شده در گوشت شکم

برداري شده در پاي تاییس نمونهدرصد اسیدهاي چرب شناسایی شده در شکم) انحراف معیار±(نمودارمیانگین : 3شکل 
دو فصل گرم و سرد در منطقه عسلویه

فصل دورمشابه دیدچربنوع اس15ییستاهدرنمون
اسیدچرب اشباع 11شاملشد کهییزمستان شناساو تابستان

اشباع یدهايترین اسمهم.اندبودهیراشباعرب غچاسید4و
،)14:0یداسیریستیکم(یداسییکشده تترادکانوییشناسا

ییکهپتادکانو،)16:0یداسیتیک پالم(یداسییکهگزادکانو
یک استئار(یداسییکاکتادکانو،)17:0(یداسگاریکمار(یداس

ه وبود)20:0یداسیدیکآراش(یداسیکوزانوییکاو)18:0یداس
یداسییکاکتادسنو9شدهییشناسایراشباعچرب غیدهاياس
یداسیکواکسن(ییکاکتادسنو11،8،)9n-18:1یداسیکاولئ(
7n-18:1(،14،11،8،5یداسیکوزاتترائنوییکا)یدونیکآراش
ینولنیکآلفال(ییکانوياکتادکاتر15،12،9و)6n-20:4یداس
.اندبوده)3n-18:3ید اس

در منطقه عسلویه1391تاییس در دو فصل تابستان و زمستاندرصدکل اسیدهاي چرب اشباع و غیراشباع در نمونهمقایسه: 4جدول
زمستانتابستاناسیدهاي چرب

a91/68a93/67درصدکل اسیدهاي چرب اشباع
b09/31b07/32درصدکل اسیدهاي چرب غیراشباع

).<05/0P(دار در مقدار کل اسیدهاي چرب در فصول مورد بررسی استدم وجود اختالف معنیدهنده عحروف مشابه در هر ردیف نشان*

واشباع یدهايمقدار کل اسدریتفاوتییستادرنمونه
یجنتا). 4جدول (نشدیدهزمستان داشباع در تابستان ویرغ

چرب یدهاياسییراتتغیزان در ميداریمعنیز تفاوتنيآمار
.)<05/0p(زمستان را نشان نداده استصل تابستان ودر دو ف

بحث
اطالع درخصوص ارزش بیوشیمیایی هر ارگانیسمی بسیار 

هاي مختلف حوزهوصنایعدرآنکاربرديارزشچراکهاستمهم

در تحقیق حاضر . هاي آن متجلی استدر محتوي بیومولکول
لیپید گونهچرب در محتوي اسیدهايتعیین پروفیلهدف

اي ساختار تمامیاسیدهاي چرب اجزاي پایه. باشدتاییس می
فیزیولوژیک و هايپروسهدرچرباسیدهاي.باشندمیلیپیدها

کنند و بازتابی از تولیدمثلی جانوران دریایی نقش مهمی ایفا می
و Pazos(باشندشرایط ویژه بیوشیمیایی و اکولوژیک گونه می

چنین اسیدهاي چرب منبع عمده انرژي هم). 1996همکاران، 
متابولیک و فاکتورهاي ضروري براي تشکیل غشا سلولی و 
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مقدار اسیدهاي ). 1999و همکاران، Sargent(باشدبافتی می
چرب و محتوي انواع اشباع، انواع با یک باند دوگانه، و انواعی با 

تنان تابع گونه، شرایط محیطی و نوعچند باند دوگانه در نرم
).Sereflisan ،2010و Erosy(باشدغذاي مصرفی می

طور هب) PUFA(هار پیوند دوگانه رب با دو تا چچاسیدهاي
Feuntes(هستندتنان غالبچرب نرماسیدهايپروفیلدرمولعم

وMurphy.)2002همکاران،وFrietes؛2009همکاران،و
هاي منجمد و نهمشاهده نمودند که در نمو) 2013(همکاران 

30در بین Perna canaliculusصورت خشک منجمد شده به
د سهم از درص40باPUFAنوع اسیدچرب جداسازي شده 

در مطالعه محتوي اسیدهاي چرب دوگونه . پروفیل غالب هستند
گردید مشخصنیزPhalium glaucumوTonna doliumپا شکم

هاي چرب اشباع تر از انواع اسیدبیشPUFAکه سهم گروه 
)SFA ( و اسیدهاي چرب با یک باند دوگانه)MUFA (باشدمی
)Babu،در پژوهشی نیز که توسط ).2012و همکاران Sini و

Jansi)2013(پا گونه صورت گرفت مشخص شد که شکم
Thais bufo درگروه اسیدهاي چربPUFA درصد غالب 67/7با

)2012(کارانو همBabuکه در مقایسه با گزارش هستند
تر بیش) درصدGafrarium tumidium)24/2گونه درخصوص

گزارش نمودند که حداکثر ) 2010(و همکاران Babu. است
Bursaگونه دردرصد73/38سهم اسیدهاي چرب اشباع نیز 

spinosaکه در حالیدر،باشدمیThais bufo 68/6معادل
برخیاما در).Jansi ،2013و Sini(درصد گزارش شده است 

اسیدهاي چرب اشباع بر انواع غیراشباع دیده غلبهها نیز نمونه
در .)2002و همکاران، Misra؛ bو Sajjadi ،2009a(شودمی

تحقیق حاضر نیز در بررسی پروفیل اسیدهاي چرب مشخص 
.شود که اسیدهاي چرب اشباع بر انواع غیراشباع غالب استمی

توان در منابع یا غیراشباع را میغلبه اسیدهاي چرب اشباع 
گونۀ مورد نظر جستجو کرد زیرا غذایی موجود در منطقۀ زیست

ها باشند غنی از تر ازفیتوپالنکتونچه منابع غذایی بیشچنان
چه منابع غذایی از مواد اسیدهاي چرب غیراشباع و چنان

ها باشد اسیدهاي هاي موجود در آندتریتوس همراه با باکتري
، )1999و همکاران، Galap(تر خواهند بودچرب اشباع بیش

بنابراین وجود ترکیبات مختلف اسیدهاي چرب با درصدهاي 
متفاوت از طرفی به منابع غذایی و شرایط اکولوژیکی منطقۀ 
زیست جاندار و از طرف دیگر به فیزیولوژي داخلی و متابولیسم 

هايکنشوادهندمینشانات نیزسایر تحقیق. آن وابسته است
اسیدهاي چرب غیراشباع از انواع یدتـولوزنجیرشدنطوالنی

طور مثال تولید اسیدبه. تر استاشباع در دماهاي پائین سریع

تر ازگراد بیشدرجه سانتی5در n20:5-3از n22:6-3چـرب 
به n22:5-3گراد و یـا طـوالنـی شدن زنجیردرجه سانتی12
3-n24:5تر بـوده اسـت در سـرما بیش)Ruyter ،2003( که

دلیل پایین نبودن اسیدهاي چرب اشباع بهبنابراین امکان غلبه
.دما در حد نیاز حتی در زمستان در این منطقه باشد

يبه جزتر(یستامشابه کالیدچرباس15ییستادر گونه
شدکه ییشناسا)Mooraki ،2014و Sajjadi()یداسییکدکانو
اي کالیستا مشابه دوکفهیراشباعچرب اشباع بر غیدهاياسغلبه
درصد 5داري در سطح معنیاما در دو فصل تفاوت باشد،می

نددوگانه ابچندبایراشباعغیدچربترین اسمهم. مشخص نشد
بوده که 6ωاز گروه )یداسیدونیکآراش(یداسییکتتراانویکوزاا

وییغشایپیدهايفسفولساختارازيضرورجزءیکعنوان به
یاريبسها و ایکوزونویدها اهمیتینپروستاگلندسازیشپیزن

نیز Cymbium meloپا گونه در شکم). Tocher ،2003(دارد
وPalpandi(بودهغالبPUFAsمیاندریدونیکآراشاسید

Hemifusesاي مشابه نیز در گونه که نتیجه،)2010همکاران 

pugilinus)Common welk ( توسطSekar و همکاران)2011 (
در گروه اسیدهاي چرب غیراشباع از نقطه . دست آمده استهب

طور که در نتایج نیز مشخص شد لینولنیک نظر مقدار همان
مطالعات نشان داده است که آلفا . اسید در مقام دوم قرار دارد

عروقی هاي قلبی ولینولنیک اسید سبب کاهش خطر بیماري
باشد ضروري براي سالمت کامل انسان میشده و یک اسیدچرب

در جیره انسان سبب 6ωکه کمبود آن و دیگر اسیدهاي چرب 
. گرددها میبهبود زخمشدن دورهمو و طوالنیمو، ریزشخشکی

Thaisآنالیز اسیدهاي چرب در گونه  bufo 34/2نشان داد که
در ) 3ω(ینولنیک اسید درصد آلفا ل34/4درصد لینولنیک و 

که البته این )Jansi ،2013و Sini(پروفیل آن موجود است 
تر از مقدار سنجش شده در نمونه مورد بررسی مقدار بسیار بیش

طور کلی الزم به ذکر است که به. باشددر تحقیق حاضر می
مقدار لینولنیک اسید در محتوي لیپید جانوران دریایی از یک 

محتواي یطرفاز). 2010و همکاران،Prem(ندکمیتجاوزدرصد
گوشتی و هایی مانند محتوايغذایی یک گونه را با شاخص

هاي بررسی و یکی از شاخصسنجندترکیبات لیپیدي آن می
6ω/3ωبررسی نسبتتنان،ویژه نرمبهویانمحتواي غذایی آبز

باال باشد گونه 3ωچه میزان اسیدهاي چرباست و چنان
ینکه در ااست،ري از کیفیت مطلوب لیپیدي برخورداجانور
هاي در مقایسه با سایر گونه3چرب امگایدهاياسمیزان نمونه 

ییارزش غذامورددرینبنابراوتر است آبزي نظیر ماهیان کم
در خصوص .دست آوردبهیدلخواهیجهتوان نتینمهانمونهینا
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ید گونه مورد وضعیت اسیدهاي چرب اشباع در محتوي لیپ
بررسی در تحقیق حاضر باید عنوان نمود که همانند سایر 

ترین تنوع را در پروفیل اسیدهاي هاي مورد مطالعه بیشگونه
) 2010(و همکاران Palpandi. دهندخود اختصاص میچرب به

نوع Cymbium melo13نیز در پروفیل اسیدهاي چرب گونه 
باشد میSFAآن از گروه نوع10که نمودنداسیدچرب شناسایی
ترین فراوانی برخوردار از بیش16Cو 18Cکه در این میان 

نوع اسیدچرب 17نیز Pleuroplaco trapeziumدر گونه . بودند
نوع آن متعلق به اسیدهاي چرب اشباع 10شناسایی گردید که 

Hemifuses pugilinusدر).2010همکاران،وPrem(باشدمی

)Common welk ( 10اسیدچرب شناسایی شده 17نیز از میان
و همکاران، Sekar(نوع به گروه اسیدهاي اشباع تعلق دارد 

از هفت Tonna doliumو Phalium glaucumاما در). 2011
اسیدچرب شناسایی شده تنها سه نوع از گروه اسیدهاي اشباع 

در بین اسیدهاي چرب اشباع ). 2012و همکاران، Babu(بودند 
ترین مقدار در بیشThais savignyiکل محتوي لیپیدي گونه و

اسید اختصاص دارد، این حالت فصل گرم و سرد به پالمیتیکدو
و همکاران، Hemifuses pugilinus )Sekarهایی مانند در گونه
دیده ) 2010و همکاران،Palpandi(Cymbium meloو)2011

Phaliumو Tonna doliumامـا در دوگـونـه . شودمی glaucum

لینولنیک -لینولییکواستاریک- لینولییکچرباسیدهايترتیببه
این درحالی است که ). 2012و همکاران، Babu(غالب هستند 

ترین مقدار را استاریک اسید در فصل گرم پس از پالمتیک بیش
دهد اما در فصل سرد آراشیدونیک اسید از خود اختصاص میبه

ازدیاد . ر مقاوم دوم از نقطه نظر کمیت قرار دارددPUFA گروه 
توان در ضرورت این اسیدچرب را در شرایط کاهش دما می

حفظ نفوذپذیري غشاي سلولی و حفظ سیالیت غشا توجیه کرد
)Chu وGreaves ،1991(.چنین دیده شده که اسیدهاي هم

هاي چرب مانند پالمیتیک در سطوح باالي شوري و یا استرس
، Dayanandaو Rao(دهندمینشانافزایشوکردهتغییرطیمحی

Thaisپاينمود که گونه شکمعنوانبایدکلدر).2007 savignyi

از نقطه نظر محتوي اسیدهاي چرب غیراشباع بلند زنجیره و 
اي فقیري محسوب شده و از لحاظ ارزش تغذیهنمونه3گروه امگا

تواند مربوط به شرایط میباشد که البته این خودمطلوب نمی
چنین دماي گرم محیط از اي خود جانور در محیط و همتغذیه

طورکلیاما به. نقطه نظر فاکتورهاي اکولوژیک محسوب شود
هاي بالقوه زیستی ایران  از جهت استفاده از شناسایی پتانسیل

منظور ها بهترکیبات طبیعی آبزیان و انتخاب بهترین گونه

از . اهمیت داردهاآنچربذخایر اسیدهايازآتیهايبرداريبهره
تنان جاکه اطالعات کافی از محتواي اسیدهاي چرب در نرمآن

هاي جنوبی کشور در دست نیست هر گونه شناسایی و بخش
بررسی محتواي اسیدهاي چرب حائز اهمیت است زیرا عالوه بر 

ارد ارزش غذایی،کاربرد اسیدهاي شناسایی شده در سایر مو
دار دارویی و بهداشتی نیز در دست تحقیقات گسترده و دامنه

گردد تا فاکتورهاي زیست چنین پیشنهاد میهم. قرار دارد
طور سالیانه پایش گردد تا پس از شناسایی محیطی منطقه به

ها هاي مفید و محتوي اسیدهاي چرب یا ترکیبات دیگر آنگونه
تغییرات فصلی این و یافتن ارتباط فاکتورهاي محیطی با 

برداري از این هاي بهرهترکیبات براي تشخیص بهترین زمان
.ترکیبات در صنایع شیالتی بهره جست
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