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 چکیده

 و 6 بلند زنجیره غیراشباع امگا ،در سالهای اخیر تغییر در رژیم غذایی منجر به مصرف مقادیر باالی اسیدهای چرب اشباع
شده است. یکی از بهترین روشهای جذب و دریافت  3 لند زنجیره غیراشباع امگاکاهش قابل توجه دریافت اسیدهای چرب ب

لذا مصرف بیشتر ماهی است.  ،n6/n3و تعدیل تناسب دریافت  DHAو  EPA، از جمله اسیدهای چرب PUFAs ω-3بیشتر 
با ارزشهای  ،رف خلیج فارساز ماهیان دریایی و پرمصدر این تحقیق هدف بررسی ترکیب اسیدهای چرب در هفت گونه 

ماهیان بصورت تازه از بازار بندرعباس تهیه و ترکیب اسیدهای چرب از طریق کروماتوگرافی  .قرار داده شداقتصادی متفاوت 
 Pseudorhombus) سنگسر ( و(Pomadasys  kakkam کفشکماهی نتایج این تخقیق نشان دادگازی مشخص گردید. 

elevates)  ترین مقادیر اسیدهای چرب باالدارایn3(41/42 % 35و% ) به میزان اشباع کمترین مقادیر اسیدهای چربو 
ر به عنوان یکی از گرانترین ماهیان دریایی جنوب کشو( Pampus argennteusد )ماهی حلوا سفیو%( 3/32و  13/30)

 بوده است.  %42اشباع به میزان و باالترین مقدار اسیدهای چرب  %72/6به میزان n3 مطلوب کمترین مقدار اسیدهای چربدارای
 

 دریایی اهیان پر مصرفم، 3، امگا 6ا زنجیره ، امگ داسید چرب، بلن کلمات کلیدی:
 
 
 
 
 
 
 
 
نویسنده مسئول*
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 مقدمه
چرب  یدهایاز اس ییالبه جهت دارا بودن درصد با یماه

 یژهوب  (PUFAs ω-3)3اشباع امگا  یرچند غ
 یداس یککوزاهگزانوئوو د(EPA)  یداس یکوزاپنتانوئیکا

(DHA) ، شمار انسان ب یبرافراسودمند ییماده غذا یک
 یدارا یانماه یتمام (Suzuki et al., 1986). آید یم

اما مقدار آن  باشند؛ یم DHA و EPA چرب یدهایاس
 یستگاهز یه،تغذ یرنظ یطیمح یطشرا ی،بسته به گونه ماه

است، متفاوت  یپرورش یا یگونه مورد نظر وحش ینکهو ا
 (Kris-Etherton et al., 2002).است 

 acids) fatty 3-(Omega 3 امگا چرب یدهایسا

 رشد یبرا یضرور موارد یا هرپا در و یدیکل اتیترکب
 که رسد یم بنظر .روند یم بشمار افراد نرمال و یعیطب

 و ییغذا میرژ در 3 امگا چرب یدهایاس فقدان ای کمبود
 در توجه قابل عامل ،6 امگا چرب یها دیاس ادیز افتیدر

 ییبدن انسان توانا .باشند  می ها  بیماری از یاریبس به ابتال
را ندارد و  -3ω راشباعیغ چرب چند یدهایساخت اس

کند  نیمنابع مناسب، تام هیآنها را از راه تغذ ستیبا یم
.(Alasalvar et al., 2002) یحاو یها مکمل امروزه 

 یبرا افراد و دنپرطرفدار یها مکمل گروه در3 امگا
 ندینما یم استفاده آنها از ها  بیماری درمان و یریشگیپ
(4200 ,.al etHe ). 

 مورد در یقو یشواهد متعدد نیمحقق حاضر حال در
 بر ،یماه روغن در موجود 3 امگا چرب یدهایاس ریتاث

 تیآرتر بر ریتاث و دیریسیگل یتر و خون فشار کاهش

 اند داده نشان گذشته قاتیتحق .اند کرده ارائه د،یروماتوئ
 توانند یم 3 امگا چرب یدهایاس زیناچ ریمقاد یحت که

 یها  بیماری از یناش مرگ و یمغز سکته ،یقلب حمله خطر
 رد را شواهد نیا دیجد قاتیتحق اما دهند، کاهش را یقلب
 مصرف شیافزا که است شده داده نشان و ندینما یم

 گرم 2 نهروزا مصرف اقلدح ای یماه وروزانه مستمر
 %7 تا تواند  می فقط اشباع ریغ رهیزنج بلند چرب یدهایاس

 شیافزا و ،دهد  می کاهش را یقلب سکته به ابتال آمار
 بلکه ،یریشگیپ به منجر تنها نه روز در گرم 20 تا مصرف

 ساختار در رییتغ و یسکمیا ،یتمیآر میتنظ با تواند  می

 نشان یکینیوکل یدرمان اثرات ،وکاردیم یها سلول ییغشا
 Weaver) دارد ادامه نهیزم نیا در قاتیتحق هنوز و دهد

et al., 2008, Lichtenstein et al., 2006). 

 ریسا بر آنها راتیتاث و 3 امگا چرب یدهایاس درباره
 ها  بیماری نیا است. گرفته انجام یقاتیحقت زین ها  بیماری
 یها  بیماری ،سیازیورپس ،یافسردگ سرطان، ،آسم شامل
 تیکول و کرون یماریب همچون روده یالتهاب
 نیا از یبعض هرچند .باشند می آلزایمر و فعالی بیش،روده
 در یریگ جهینت یبرا هنوز اما هستند، دبخشینو قاتیتحق
 مذکور یها  بیماری بر 3 امگا چرب یدهایاس ریتاث نهیزم

al et Mozaffarian., ) است ازین مورد یشتریب قاتیتحق

2004). 

 3 امگا چرب یدهایاس مختلف انواع مورد در مطالعه یگاه
 دارند دوجو یماه یها روغن باشند. کننده جیگ توانند یم

 کییدوکوزاهگزانو دیاس توجه قابل ریمقاد یحاو که

 (DHA)دیاس کیکوزاپنتانوئیا و (EPA) باشند  می. 
 (ALA) کینولنیل آلفا دیاس یحاو یاهیگ منابع نیهمچن

 یم 3 امگا چرب یدهایاس به لیتبد بدن در که هستند
 et Lichtenstein  2004, ,al. etMozaffarian) شود

al., 2006). که است داده نشان قاتیقتح نیآخر حالهرب 
 عنوان به  DHAوEPA چرب یدهایاس میمستق مصرف

 بخش یسالمت اثرات تواندیم فعال ستیز چرب یدهایاس
 و یاهیگ یها روغن مصرف با ،گرید یسو از.باشد داشته

 یحاو که ایالپیت جمله از یپرورش الرشد عیسر انیماه
 تعادل هستند، کیدونیآراش دیاس یباال ریمقاد

 ، thromboxanes ساز شیپ یها نیپروستگالند

leukotrienes که ییایمیش یحفاظت یها واسطه ریسا و 
 برهم دارند یضدالتهاب یها پاسخ کیتحر در یاتیح نقش

 صرفاً لیدل نیهم به و al et (Wada,. (2007 خورد یم
 تواند  مین  DHA و EPA چرب یدهایاس مصرف شیافزا

 مصرف و جذب همزمان دیبا بلکه ،شود واقع موثر
 6 امگا چرب یدهایاس ریسا و کیدونیآراش چرب یدهایاس

 یانیماه هفته در بار دو مصرف حالت نیبهتر و ابدی کاهش
 1 از کمتر آنها در n6/n3  چرب یدهایاس نسبت که است
 . al et (Wada., (2007باشد
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 با یپرورش انیماه به مصرف به لیتما ،حاضر حال در
 نامطلوب یها نسبت و کیدونیآراش دیاس یباال ریمقاد
n6/n3 یسو از و افتهی شیافزا زین رانیا درایالپیت جمله از 

 ییایدر متیگرانق انیماه یبرخ مصرف به لیتما ،گرید
 ریپذ بیآس شارقادر ژهیبو آنها مصرف تیمحدود به منجر

 در اطالعات نیهمچن .است شده کشور یمرکز مناطق در
 یها گونه از یاریبس چرب یدهایاس لیپروفا نهیزم

 نیا در لذا .است محدود کشور جنوب ییایدر انیماه
 در مطلوب چرب یدهایاس تیوضع بار، نیاول یبرا قیتحق

 کشور یجنوب یآبها در پرمصرف انیماه از گونه هفت
 .دیگرد سهیمقا و یبررس

 
 کار روش و مواد

گونه از ماهیان پرمصرف آبهای جنوب  7در این تحقیق، 
و مقایسه ( جهت مطالعه 1395کشور )بندرعباس، مهرماه 

 (.1گردید )جدول ترکیب اسیدهای چرب انتخاب 
 

 آنها علمی نام و مطالعه مورد ماهیان یها گونه: 1 جدول
Table 1: Fish species and their scientific names 

یعلم نام یفارس نام   ردیف 

Parastromateus niger اهیس حلوا  1 

Pampus argenteus دیسف حلوا  2 

 Sphyraena forsteri  یا زهین یرماهیش  3 

Epinephelus  coioides یمعمول هامور  4 

Pomadasys  kaakan 5 سنگسر 

Cynoglossus arel یگاو زبان کفشک  6 

Siganus  javus یصاف  7 

 

 چربی استخراج

کل، از  یچرب یزانم یینو تع یاستخراج چرب منظور به
 .(Folch et al., 1957) استفاده شد( Folchروش فولش)

از  پس  GC چرب توسط دستگاه یدهایاس یبترک یینعت
 یق،تحق ینا در گرفت انجامچرب  اسیدهای یالسیونمت

مدل  یجنوب ساخت کره younglin با مارکGC دستگاه 
و با  SGE ساخت شرکت  BPX70و ستون  6100

 مورد 60m×0.25mm×0.25µm (Film)مشخصات 
در  موجود چرب اسیدهای یتنها در استفاده قرار گرفت.

 یبا منحن یسهدر مقا یماه گونه هربه  مربوط کروماتوگرام
 .یدگرد ییاستاندارد شناسا

 
 آماری وتحلیل تجزیه

 استفادهSPSS 19 افزار ازنرم آماری، وتحلیل تجزیه یبرا

 یرنوفاسم -کولموگروف آزمون با ها داده بودن نرمال. شد

 ازروش استفاده با آمده دستب یها داده ..شد بررسی
  انجام و (One-way ANOVA) یکطرفه یانسوار تحلیل

 یلتحل مورد %95 اطمینان سطح در LSD یبیآزمون تعق
 .گرفت قرار آماری

 

  نتایج
 یشترها ب فیله سایراز  یدحلوا سف فیلهکل در  یچرب یزانم

حداقل  یکهدر حال آمد، بدست% 20/8آن  یزانم ،هبود
% 25/0به مقدار  یکفشک زبان گاو فیلهدر  یچرب یزانم
 .(1)شکل  شد یدهد
 

 
 ماهیان یها گونه فیله در (یلهکل )% از وزن ف یچرب :1 لشک

 وجودمتفاوت، نشان دهنده  ینمورد مطالعه)حروف الت

 .(p<0.05) است دار معنی اختالف
Figure 1: Total Fat content (% from fillet weight) in 

fillets of fish species studied  
 
 یزانم ینکمتر یدارا یکفشک ماه یلهها، ف یلهف یانم زا

 یلهف ودرصد   13/30به مقدار  SFAچرب  یدهایاس
 را درصد 17/48به مقدار  یزانم یشترینب یصاف یماه
 .(2)شکل  داشتبردر
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 فیله ماهیان درچرب(  یدهایاس کل زا)% SFA  یزانم :2 شکل

 متفاوت، نشان دهنده وجود ین)حروف الت مطالعه مورد

 (p<0.05)دار است  یاختالف معن
Figure 2: SFA (% of total fatty acids) in fillets of fish 

species studied. 

 
چرب  یدهایاس یزانم ینکفشک کمتر یماه فیله در

MUFA  یدحلوا سف ماهی درو  درصد 28/15به مقدار 
 18/33به مقدار   MUFAچرب  یدهایاس یزانم یشترینب

  .(3)شکل  شد یریگ اندازه درصد

 
فیله  در( جرب اسیدهای کل از)% MUFA  یزانم  :3 شکل

متفاوت، نشان  ین)حروف الت مطالعه مورد ماهیان

 (p<0.05)دار است  یاختالف معن دهنده وجود
Figure 3: MUFA (% of total fatty acids) in fillets of 

fish species studied. 

 

 یزانم ،PUFAچرب  اسیدهای یزانمربوط به م نتایج
در هفت  ،EPAچرب  یداس یزانو م DHAچرب  یداس

 بر. است شده داده نشان 4 شکل در مورد مطالعه یماه
 میزان کمترین سفید حلوا ماهی فیله نمودار این اساس

کفشک  یو ماه PUFAچرب  یدهای( اس45/19%)
 . بودارا ( را د%72/47) یزانم یشترینب

 

 

 
 

 
 

 یدهایاس کل از)%  EPAو  PUFA ، DHA میزان :4شکل

 ین)حروف التمطالعه مورد فیله ماهیان در چرب(

دار است  یاختالف معن متفاوت، نشان دهنده وجود
(p<0.05) 

Figure 4: PUFA, DHA and EPA (% of total fatty 

acids) in fillets of fish species studied. 

 

 ینمونه ها در ω-3چرب  اسیدهای یزانم حداکثر

 به ،C22:6n3DHAچرب  یدشده مربوط به اس یشآزما

 کمترینکفشک و  یماه در%( 48/29) میزان بیشترین

 شد. یریگ اندازه سفید حلوا فیله در%( 72/6) میزان

شده مربوط  یریگ اندازه 3 امگا چرب اسید مقدار ینکمتر

 یدلوا سفح یلهمقدار آن در ف یشترینب ،C18:3n3به 
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%( 43/0) شیر ماهی فیله در آن کمترین و%( 24/2)

  .شد مشاهده

 یشترینکفشک ب یماه یلهدر ف ω-3 یزاندر مجموع، م

 مقدار کمترین سفید حلوا فیله در و( %41/42مقدار )

 .(5)شکل داد اختصاص خودب را( 37/15%)

 

 
 

 فیله ماهیان درچرب(   یدهایاس کل از)%  3ω میزان :5شکل

 متفاوت، نشان دهنده وجود ین)حروف التمطالعه مورد

 (p<0.05)دار است  یاختالف معن
Figure 5: ω3 (% of total fatty acids) in fillets of fish 

species studied. 
 

 ω-6چرب  یدهایاس میزان
 ω-6چرب  یدبدست آمده، حداکثر اس نتایج براساس

 حداقل و( %43/3) یزانه مب یکفشک ماه یلهمربوط به ف
 شد مشاهده( %22/2) صافی ماهی فیله در نیز آن مقدار
 .(6)شکل

 

 

 

 

 یدهایاس کل از)% 6ω  چرب یدهایکل اس یزانم :6شکل

متفاوت،  ین)حروف الت مطالعه مورد فیله ماهیان درچرب( 

 (p<0.05)دار است  یاختالف معن نشان دهنده وجود
Figure 6: Total ω6 fatty acids and AA fatty acid (% 

of total fatty acids) in fillets of fish species 

studied. 

 

 ω-6/ω-3 نسبت

 نشان 7 شکل در مطالعه مورد ماهیان در ω-6/ω-3نسبت
 یاندر ماه نسبت این میزان کمترینداده شده است. 

و  یصاف یلهمقدار آن در ف یشترینسنگسر و کفشک و ب
 بدست آمد. یدحلوا سف یلهف

 
 درچرب(   یدهایاس کل زا)%  ω-6/ω-3 نسبت مقادیر :7شکل

متفاوت، نشان  ین)حروف الت مطالعه مورد فیله ماهیان

 (p<0.05)دار است  یاختالف معن دهنده وجود
Figure 7: ω6/ ω3 ratio in fillets of fish species studied. 

 
 SFAچرب  یها یدمورد مطالعه، مقدار اس یانماه اکثر در
 ینبوده و در باشباع کمتر  یرچرب غ یدهایاس از
ب چر یها یداس یزاناشباع، م یرچرب غ یهایداس

PUFA از  بیشتر MUFA(8)شکل  آمد بدست.  
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، تک   (SFA)اشباع چرب اسیدهای میزان مقایسه :8 شکل

در  (PUFA)اشباع یرو چند غ (MUFA)اشباع  یرغ

 مورد مطالعه یانماه یلهف

Figure 8: The comparison between SFA, MUFA and 

PUFA in fillets of fish species studied. 

 
 بحث

 یدارا ییغذا یها یمنشان داده است که رژ تحقیقات
 یشمنجر به افزا SFA+MUFA یباال یها نسبت

و  ینپائ یتهبا دانس  یپوپروتئینیل یاسترها-کلسترول
 یموجودات م یردر انسان و سا ینتصلب شرائ یشافزا

 یشترمصرف ب یانگردد. اگرچه مدتهاست رابطه م
 یدهمشخص گرد ینچرب اشباع با تصلب شرائ یدهایاس

 یندهایفرآ یحت دهد  مینشان  یراخ تحقیقاتاما  ،است
 یماز اشباع توسط آنز یراشباعچرب غ یدهایاس یدتول

stearoyl-coenzyme A desaturase  ،یدجمله تول از 
مقاومت  ی،چاق ءالقا از  مانع استئاراتاز  یکاولئ یداس

 .گردد نمیخون  یچرب یشو افزا ینیانسول
-ω یزان%، م25/0–20/8 کل یچرب یزانم تحقیق، این در

% بدست ω-6،43/3–22/2 یزان% و م37/15 -3،41/42
 Hossainتوسط که  یمرور یا اساس مقاله آمد . بر

چرب  یدهایاس یبو ترک یچرب یزاندر مورد م( 2011)
 یجهان گردآورمهم از نقاط مختلف  یانماه ازچند گونه 

 یزان%، م1/0-16 یانماه یناکل  یچرب یزانم ،شده بود
ω-3، 3/44-2/9یزان%  و مω-6، 5/35-1شد  یان% ب

(Hossain, 2011 .)یمورد مطالعه ماه ماهیان میان در 
% دارا  20/8را با مقدار  یچرب یزانم ینباالتر یدحلوا سف

% 25/0 یماه ینتر چرب کم یزکفشک ن یباشد و ماه یم
 گونه، در تفاوت به الًاحتما اختالف این دلیل. باشد می

 جنسیت و تغذیه و رشد شرایط جغرافیایی، موقعیت سن،
 یدهایاس یلو پروفا یچرب یزانبر م یرگذارعوامل تاث که

 ،1396 ی،و باقر ی)نوروز گردد میباز، باشند  میچرب 
Joordens et al., 2014) .2014 سال در که پژوهشی در 

 اقیانوس هلند، آفریقا، آبهای نماهیا در چربی میزان بر
 در یچرب میانگین ،گرفت صورت شمال دریای و هند

،  %5/0، هلند  %3/3 آفریقا آبهای در مطالعه مورد ماهیان
 شایان. گردید یانب %5/1شمال  یایو در %2هند  یانوساق

 پژوهش در آمده بدست چربی میانگین که است ذکر
 آفریقا آبهای ماهیان چربی میزان به که بوده% 35/3 حاضر

  (.Joordens et al., 2014) است نزدیک
 مشخص تحقیق این در آمده بدست نتایج به توجه با

 آن در و ماهی ترین چرب حلواسفید هیما که گردید
 SFA چرب اسیدهای به مربوط چرب اسیدهای حداکثر

چرب آن مربوط به  یدمقدار اس یشترین( و ب%37/47) بوده
 یندر ا ینباشد. همچن ی( م92/28%)C16:0 چرب  یداس

 را مقدار حداقل ω-3و  ω-6چرب  یدهایاس یزانم یماه
 ینا در ،یگرد یاز سو دهند. ی( م6و  5های شکل) نشان

 یشترینو ب یدر کفشک ماه SFA یزانم ینپژوهش کمتر
 یزانم ینکمتر ینشد. همچن یدهد یصاف یآن در ماه

MUFA حلوا  یآن در ماه یشترینو ب یدر کفشک ماه
 یددر حلواسف ω-3چرب  یدهایمقدار اس ینکمتر و یدسف

% ( 41/42) کفشک یآن در ماه یشترین( و ب37/15%)
اشباع  یرچرب غ یدهایاس یزانم ،مجموع در. شد مشاهده
چرب اشباع آنها  یدهایاز اس یمورد بررس یها یدر ماه

آنها  یباال یا یهارزش تغذ نشاندهنده ینبود که ا یشترب
 :SFA+MUFAدامنه نسبت یقتحق ینباشد. در ا یم

PUFA  98/3% کفشک یدر ماه %95/0حلوا و  یدر ماه 
 بدست آمد. 

 اسیدمشاهده شد که  6 امگاچرب یهایداس یانم در
از  دارد. یدحلواسف یدر ماه رامقدار  بیشترین یدونیکآراش

که جزء  EPA و DHA چرب یدهایاس ،دیگر سوی
 ین، کمترباشند  می PUFAچرب  یدهایاس ینمهمتر
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. دادند اختصاص خودب حلواسفید ماهی درمقدار را 
 الزاماً یچرب بودن ماهپر که است داده نشان اتتحقیق

 راچرب  اسیدهای ینبهتر یکه آن ماه یستمعنا ن یندب
 تعیین برای کلیدی و مهم شاخص یک ،دارد. در واقع

باشد.  یم ω-6/ω-3نسبت  ماهی چربی ای تغذیه ارزش
 های پژوهش درنسبت  ینمطلوب ا یردامنه مقاد یبرا

 در ،مثال یبرا .است شده ذکر تیمتفاو اعداد مختلف
 یکادر آمر 2008و همکارانش در سال  Weaverپژوهش 

 در .گردید بیان 1 از کمترω-6/ω-3 ینسبت مطلوب برا
 برای ω-6/ω-3 یها نسبت طیف مطالعه، مورد های گونه

تمام  گردید مشخص و% بدست آمد 07/0–16/0ها از  یلهف
 ω-6/ω-3آل ایده ایه نسبت یدارا یمورد بررس  یانماه
 در(. Weaver et al., 2008) باشند  میمصرف  یبرا

 که گردید مشخص( 2008و همکاران )  Weaver یقتحق
چرب بلند  یدهایاس %20 حدود حاوی تیالپیا ماهی فیله
و  3ا چرب امگ یدهایاس %5، 6 امگا یراشباعغ یرهزنج

که در حال حاضر  یالپیات یاهم یبرا ω-6/ω-3نسبت 
گزارش  2را دارد، بزرگتر از  یرتبه دوم مصرف جهان

 بلند چرب سیدهایاست که مقدار ا یدرحال ینا. یدگرد
 یو ماه یپرورش آالیدر قزل  6 و امگا غیراشباع زنجیره

و  %10کمتر از  ،ایران و آمریکادر  یسالمون پرورش
و  قمی) بوده است %25-30حدود  3 چرب امگا ییدهااس

 . (1390همکاران، 
 تناسب عدمواقع  درکه  است داده نشان تحقیقات آخرین
 ینبودن ا یشترب و 3ا امگ و 6 امگا چرب یدهایاس مقادیر

 از بالعکس انسان لطمه بزند. یبه سالمت تواند  مینسبت 
نسبت به  EPAچرب دیاس مصرف شیافزا مهم اثرات
از  نیپروستاگالند لیتشک مهار د،یاس کیدونیآراش
  است 1-ژنازیکلواکسیمهار س قیطر زا دیاس کیدونیآراش

 ,.et al Saify; , 2012.et al Rodríguez-Rubio(

 دیاس ها قادرند پالکت جملهعالوه، سلول ها از ب .2003(
 به، 1-ژنازیکسکلوایس میآنز از استفاده با را EPAچرب

thromboxane A3  1989; ) کنند لیبدتSasaki, 

2015 ,Schneedorferová.) چرب دیاسEPA نیهمچن 
ها  را که مانع از تجمع پالکت prostacyclin دیتول

Nakamura,  and Shaffer) دهد  می شیشود، افزا یم

 دیاس مصرف نسبت شیافزا یقطع اثر نیمهمتر (.1989
 دیتول شیافزا ک،یدونیآراش دیبه اس EPA چرب

prostaglandinE3 (PGE3)، چرب دیاس ازEPA  با
Shaffer ) باشد یم cyclooxygenase-2 میاستفاده از آنز

1989Nakamura,  and.) که  رسد یم بنظرPGE3 
 یحال در کند، یم یریجلوگ التهاببروز  زا EPA ازمشتق 

 شیافزا را التهاب ک،یدونیآراش دیاس از مشتق PGE2 که
 یدهایاس دو هر است شده داده نشان را،یاخ. دهد  می

ضد  یهاواسطهبانسان  بدن در DHAو  EPAچرب 
 ها نیپروتکت و ها نیسولویر عنوان باشده شناخته  یالتهاب
asundara, Wan and (Shahidiشوند یم لیتبد

 یدهایاسبه  دیاس کیدونینسبت آراش جه،ینت در .(1998.
 عامل کی انسان ییغذا میرژ در n-3 رهیبلند زنج چرب

 دیاسبا منشا  دیکوزانوئیا دیتول باالنس که است مهم اریبس
 یم میتنظ را یروغن ماه EPAأ با منش ای کیدونیآراش

 یابیرامتر در ارزپا نیمهمتر ω-6/ω-3نسبت  لذاکند. 
 شیر یماه  مثال، برای رود. یشمار مب یروغن ماه تیفیک
به   و ω-6/ω-3مقدار نسبت  یشترینب یدارا سفیدحلوا یا

و   ینتر نامطلوب گفتتوان  می وتر  یکنزد 1عدد 
 یائیانض تحقیق در .ستدارا را نسبت ینتر نامتناسب

 نسبت ،یدهشور یچرب ماه یدهایاس یلروفپبر  (1389)
 ین. اگردیدگزارش ω-3 ،24/0 به ω-6 چرب هایداسی

 Weaver یقدر تحق که یالپیات یبا ماه یسهمقا درنسبت 

et al., 2008)) ( 1391و همکاران ) یمراد یقو در تحق
 بشمار آل ایده نسبت یکبدست آمده بود،  2 از ترباال
 یقمورد مطالعه در تحق یانبا ماه یسهاما در مقا ،رود می

 حلوا ماهی به مربوط آمده بدست دارقم باالترینحاضر از 
 چرب یدهایاس پروفایل بر مطالعه در .است باالتر ،سفید
 ماهیدر n6/n3 های نسبت یپرورش یانماه کپور

، 86/0 بترتیب معمولی کپور و آمور هد، بیگ فیتوفاگ،
و همکاران،  ی)جرجان گردید شگزار 6/1 و 63/0، 49/0

که نرخ رشد  یدر کپور معمول ینکهتوجه ا جالب. (1392
به  n6/n3 نسبتدارد،  یانماه کپور یرنسبت به سا یباالتر

 .  است یکترنزد (>2) یالپیات یماه
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Abstract 

Changes in diet during the recent years have caused a marked increase in consumption of 

saturated fatty acids and n-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) with a concomitant decrease 

in the intake of n-3 PUFAs. Increased fish consumption has been shown to be one of the best 

way to increase dietary intake of long-chain n-3 PUFAs such as eicosapentaenoic acid and 

docosahexaenoic acid and more balanced n-6: n-3 ratios. Our objective in this research was to 

characterize fatty acid profile of 7 commonly consumed fish species with different prices, 

from Persian Gulf. Fishes were collected from local market of Bandar abbas. Fatty acid 

composition of samples was determined using gas chromatography. This analysis revealed 

that Pomadasys  kakkam and Pseudorhombus  elevates contained highest concentrations of n-

3 PUFA, low saturated fatty acids (42.41%, 35%) and Pampus argennteus, as one of the most 

expensive among southern marine fishes  contained lowest concentrations of n-3 PUFA, 

higher saturated fatty acids (6.72% , 42%). 
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