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ووحشیماهیانالشهوکبدماهیچه،بافتدرچرباسیدهايترکیباتمقایسه
)Mesopotamichthys sharpeyi(بنیپرورشی

669: پستی، صندوقخرمشهردریاییوفنونعلومدانشگاهپردیسشیالت،گروه: درویشیعلی

صندوقخرمشهردریاییفنونوومعلدانشگاهدریا،طبیعیمنابعدانشکدهشیالت،گروه:*ذاکريمحمد ،
669: پستی

خرمشهردریاییفنونوعلومدانشگاهدریا،طبیعیمنابعدانشکدهشیالت،گروه: حسینیسیدمهدي ،
669: پستیصندوق

1394آذر :تاریخ پذیرش1394مرداد : تاریخ دریافت

چکیده
ماهیان جوان وحشی و پرورشی بنی و الشهکبد ،رکیب اسیدهاي چرب در بافت ماهیچهمطالعه حاضر با هدف مقایسه ت

)Mesopotamichthys sharpeyi(ترین مقدار اسیدهاي ها، بیشدر تمام نمونه.با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف انجام گردید
و اسید ) 16:0C(ترتیب مربوط به اسید پالمیتیک هب) MUFA(و اسیدهاي چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه )SFA(چرب اشباع 

نتایج نشان داد که بافت ماهیچه و کبد ماهیان بنی پرورشی، سطح اسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند . بود) n18:1C-9(اولئیک 
و اسید آراشیدونیک داشت خصوص در اسید دکوزاهگزانوئیک، اسید ایکوزاپنتانوئیک هتري را نسبت به ماهیان وحشی بدوگانه بیش

)05/0<p .( هرچند که بافت ماهیچه ماهیان وحشی داراي سطوح باالتري ازSFAیبات ترکدهد که نشان میدست آمده هنتایج ب. بود
تواند متفاوت باشند و براساس نوع جیره غذایی اسیدهاي چرب بافت ماهیچه، کبد و الشه ماهیان جوان بنی تحت تاثیر نوع محیط می

عنوان ههاي وحشی باشند و بتري نسبت به گونهتوانند داراي ارزش غذایی مناسبهاي پرورشی این گونه، میورد استفاده در سیستمم
.منبعی مناسب جهت تامین نیازهاي غذایی اسیدهاي چرب در تغذیه انسان محسوب گردد

Mesopotamichthys sharpeyiکبد،ماهیچه،بافتچرب،اسیدهايترکیب:کلمات کلیدي

Zakeri.mhd@gmail.com: پست الکترونیکی نویسنده مسئول* 
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مقدمه
کنندگان افزایش رشد جمعیت و باالرفتن تقاضاي مصرف

محصوالت شیالتی، باعث افزایش تقاضاي روزافزون و مداوم 
و Nasopoulou(استگردیدهپرورييبراي عرضه ماهی و آبز

Zabetakis،2012 .(غذا وسازمان يهاگزارشبا توجه به
جهتیاییتر از منابع دری در آینده بیشجوامع انسان،کشاورزي

تقاضاي میالدي 2030در سال .استفاده خواهند کردتغذیه
میلیون 160تا 150یالتیشيهاوردهآبازارهاي جهانی براي فر

20تا19یانها و سرانه مصرف آبزاز عرضه آنیشتن ب
میزان سرانه مصرف . )FAO ،2014(برآورد شده است یلوگرمک

گزارش شده 1392کیلوگرم در سال 5/8آبزیان در ایران انواع 
بدون تحقیق و افزایش آن،)1393سازمان شیالت ایران، (است 

استفاده از کنندگان وارزش غذایی آبزیان براي مصرفیو بررس
خصوصیات ینترمهم. نخواهد بودیرپذامکانیابزار مدیریت

ارا بودن مقدار قابل، عالوه بر دايیهآبزیان از لحاظ ارزش تغذ
چرب غیراشباع در پروتئین، حضور فراوان اسیدهايیتوجه

یب ترک). 1380فرد،یهدایت(استها چربی موجود در بافت آن
دوره زندگی، تابعی از محتواي در تمامچربی بدن ماهی 

Sargent(است موجود در جیره غذاي مصرفی چربیدهاياس

یدهاي چرب در ماهی اسکیبچنین ترهم). 2002و همکاران، 
رسیدگی سن،تغذیه،یمی،اقلیطچون شراتحت تأثیر عواملی

).Kinsella ،1988(قرار دارد جنسیت گونهنوع وجنسی،
تضمین جهتیت بسیار باالیی از اهممصرف آبزیان امروزه

برخوردارید،مفسالمت انسان به سبب داشتن اسیدهاي چرب 
دلیل مقدار باالي اسیدهاي ر ماهیان بهمحتواي چربی د.است

استگرفتهقرارخاصتوجهموردضروري چرب غیراشباع
)Puwastien ،بدن انسان توانایی ساخت ). 1999و همکاران

Poly Unsaturated Fatty(یراشباع غاسیدهاي چرب چند 

Acids،PUFA (3خصوص اسیدهاي چرب غیر اشباع سريهبn-
این نوع اسیدهايانسان باید در جیره غذاییرا ندارد و بنابراین 

گوشت ). 2007و همکاران، De Castro(شوند ین تأمچرب 
ترین منبع اسیدهاي یاصلماهی در مقایسه با گوشت گاو و مرغ 

، Cander(رودشمار میبراي انسان بهn-3یراشباع سري غچرب 
عنوان یکی از منابع گوشت سفید جهت و از آن به) 2004
در مطالعات فشارخونیسیرید و گلکلسترول، تريکاهش

یسیرید گلتري). FAO،2014(است شدهبردهناممختلف 
یراشباع غچربیداسدلیل داشتن موجود در گوشت ماهی به

هم پیوستگی پالکتی، اتساع سبب کاهش قدرت بهn-3يسر

و همکاران، Martino(گردد یمفشارخونعروقی و کاهش 
هاي قلبی و عروقی موثر یماريبیري از جلوگدر که)2002
). 2002و همکاران، Sanderson(است 

غیراشباع با زنجیره بلند چربترین اسیدهايمهم
)Highly unsaturated fatty acids, HUFA (اسید شامل

اسیدو) EPA(آیکوزاپنتانوئیکاسید،)AA(آراشیدونیک
مهم ساختاريترکیباتنعنوابه،)DHA(دوکوزاهگزانوئیک

-Abedian(شوندمیمحسوببدنفیزیولوژیکیفرایندهايجهت

kenari ،ازشیرینوگرمهايآبماهیاندر. )2009و همکاران
ازاستفادهدرمطلوبتواناییعدمدلیلبهکپورماهیانجمله

سريغیراشباعچرباسیدهايوجود،)LNA(اسید لینولنیک 
3-nگروهایندلیلهمینبهوداشتهتريبیشدر غذا ضرورت
شناختهکپورماهیاندر)EFA(ضروريچرباسیدعنوانبه

باید اینبنابراین). 1995و همکاران، Ackmam(شوند می
طبیعی یا فرموله شده، غذاییاز طریق جیرهچرباسیدهاي

چرباسیدهاي. )2008و همکاران، Blanchard(شوندمینأت
غشايفسفولیپیديترکیباتجزءچند پیوند دوگانهغیراشباع با
وفیزیولوژیکیندهايآفرکنترلوتنظیمدرباشند،سلولی می

عصبیبافتدهندهتشکیلوداشتهنقشسلولیاعمالنیز
غیراشباعچرباسیدهاي. )1999و همکاران، Sargent(هستند

تکاملزایی،انداممرحلهنیز در)MUFA(دوگانه پیوندیکبا
نقش )زائدمواددفعوشناتنفس،(پایهمتابولیسمورشدمغز،

شوندمیمحسوبانرژي در ماهیانتأمینمهممنبعوداشته
)Takeushi وWatanabe ،1982(.EPAوDHA، اسیدهاي

شده و کلسترول خونکاهش باعث، n-3يسریراشباع چرب غ
عنوانبهموده و جلوگیري نهارگي خون در هالختهاز تشکیل 

جلوگیري وفشارخونعوامل اصلی در گوشت ماهی در کاهش
و Mukhopadhya(اندشدهمغزي شناختهقلبی ويهاسکتهاز

براي عملکرد صحیح رشد DHAچنینهم). 2007همکاران، 
این مسئله در مراحل . شبکیه چشم و مغز بسیار ضروري است

ري برخوردار است تاهمیت بیشازجوانی و قبل از بلوغ
)Montano ،2001و همکاران.(

.M(ماهی بنی sharpeyi (که استماهیاناز خانواده کپور
خوزستان در منطقه هورالعظیم و ي بومی استانهاگونهاز 

توجه به ارزش اقتصادي با). 1372پی، نیک(باشدشادگان می
چنینغربی کشور و همجنوبدرمناسب و مصرف ماهی 

ی ترکیبات اسیدهاي چرب بررسیه جنوبی،همسايشورهاک
کهدهدیمها نشان بررسی. باشدیمبدن این ماهی حائز اهمیت 

و بافت طعم خوبیلدلبه، ماهی وحشی راکنندگانمصرف
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ي هاسالاما طی ،دهندیمیحترجیپرورشیبر ماهمناسب
رشد آن،و بخش پرورشیکاهش ،گونهینااخیر میزان صید 

براساس گزارش سالیانه سازمان شیالت ایران . داشته است
تن در 61084میزان تولید و پرورش ماهیان گرمابی از ) 1393(

افزایش یافته است 1392تن در سال 167883به 1382سال 
.تن است45682که از این مقدار سهم استان خوزستان 

بنابراین تحقیق حاضر جهت بررسی و شناخت ارزش غذایی 
.M(اهی بنی م sharpeyi ( و مقایسه میان ترکیبات اسیدهاي

چرب بافت ماهیچه، کبد و الشه در دو گروه وحشی و پرورشی 
.طراحی شده است

هامواد و روش
بنیعدد ماهی25تعداد : هاي آزمایشتهیه نمونه

33-36و گرم580-610و طول وزنمتوسطباوحشی
22: دما(ی در فصل پائیزدر مالثاننکارورودخانهاز متریسانت

صید) pH:9/7هزار وقسمت در39شوريگراد،یسانتدرجه
پرورشی در همان فصل و ازعدد ماهی بنی 25چنین هم. شدند

20دماي آب(با پروري شهید احمدیان اهوازمجتمع آبزي
با ) pH:8قسمت در هزار و41ي، شورگرادیسانتدرجه 

صید متریسانت35-37و گرم610- 650ول متوسط وزن و ط
شرایط ماهیان پرورشی از استخرهاي پرورشی با.شدند

. هی یکسان برداشت شدندغذایی و تکنیک غذادمحیطی، جیره
غذایی تجاري مورد استفاده جهت تغذیه ماهیان پرورشی جیره

درصد پروتئین، 27/38±36/0متر و شامل میلی3در اندازه
درصد رطوبت، 39/7±39/0رصد چربی، د23/0±54/16
درصد کربوهیدرات 57/31±2/0درصد خاکستر،19/0±23/6
چنین ترکیب مجموع اسیدهاي چرب غیراشباع هم. بود

)∑SFA(32 درصد، مجموع اسیدهاي چرب غیراشباع با یک
چرباسیدهايدرصد و مجموعMUFA (61∑(پیوند دوگانه 

درصد وزن کل PUFA(7∑(دوگانه پیوندچندباغیراشباع
در ماهیان پس از صید. اسیدهاي چرب جیره غذایی است

جهت به آزمایشگاه بالفاصله و هگرفتحاوي یخ قراريهاجعبه
.منتقل شدندي و تشریحبردارنمونه

خام و آنالیز ترکیب اسیدهاي تعیین محتواي چربی
ورشی و پروحشیماهیان بنیهاي بافتمحتواي چربی : چرب

استخراج چربی از روش جهت. شدسنجی تعیین روش وزنه ب
Folchیک گرم نمونه . استفاده گردید)1957(و همکاران

لیتري یلیم50لیتر متانول را به بالن ژوژه یلیم5همراه با 

لیتر کلروفرم به یلیم10سپس . شدشدت تکان دادهانتقال و به
ساعت در دماي اتاق قرار 24مدتنمونه به. نمونه اضافه گردید

- ها بهسپس نمونه. داده شد تا چربی بافت کامالً خارج گردید
لیتر آب مقطر به آن اضافه یلیم5داخل دکانتور منتقل و 

فاز مجزا در داخل دکانتور 3بعد از حدود یک ساعت، . گردید
تشکیل شد، فاز چربی و حالل که در قسمت زیرین دکانتور قرار 

CODدرون ظروفیله قیف و کاغذ صافی بهوسهبگرفته بود 

شده و در خشکیله نیتروژن مایع، حالل وسبهمنتقل شده و 
در نهایت میزان چربی خام به روش . نهایت چربی باقی ماند

.تعیین گردید) سوئد- Soxtec2050(سوکسله
استري کردن چربی از روش پیشنهادي به منظور

Metcalfe وSchmits)1966 (لیتر سود یلیم5. استفاده شد
به ) لیتر متانولیلیم100در NaoHگرم 2(درصد 2متانولی 

لیتر استاندارد یلیم1و سپس اضافه شدشدهاستخراجچربی 
)15:0C (به نمونه اضافه قسمت در میلیون10000با غلظت

. دقیقه در حمام آب جوش قرار گرفت10مدت سپس به. گردید
تري بور (BFلیتر محلول یلیم2/2شدن محلول، پس از خنک

دقیقه در حمام 3مدت به ترکیب فوق اضافه شد و به) ایدفلور
1بعد از خنک شدن به مواد حاصل . آب جوش قرار گرفت

1لیتر هگزان نرمال اضافه و پس از تکان دادن مواد به آن میلی
) مقطردر یک لیتر آب NaClگرم 300(لیتر نمک اشباع میلی

بعد از پدیدار شدن دو فاز جداگانه، فاز باالیی به . اضافه گردید
براي بررسی و شناسایی اسیدهاي چرب از . دقت جدا گردید

و مجهز به ستون کاپیالري ) GC(دستگاه گاز کروماتوگراف 
دماي آشکارساز و محل . استفاده گردیدFIDآشکارساز نوع 

. گراد تنظیم شدسانتیدرجه 230و 260ترتیب روي تزریق به
یتر از نمونه استري با استفاده از سرنگ میکرولیتري به لیکروم1

دماي اولیه ستون روي . دستگاه گاز کروماتوگراف تزریق شد
درجه2اد تنظیم گردید و با سرعت گردرجه سانتی160

در . گراد رسانده شددرجه سانتی180گراد در دقیقه به سانتی
عنوان گاز حامل درصد به99/99زت با خلوص این روش از گاز ا

ي عملیات دستگاه اجرازمان . و هواي خشک استفاده گردید
ترکیب پروفیل اسیدهاي چرب . دقیقه بود85براي هر نمونه 

ها با مقایسه با پیک استاندارد و جهت محاسبه سطح زیر نمونه
41/6Version (Varian star chromatography(افزارنرمپیک از 

softwareصورت درصد گزارش گردیداستفاده شد و نتایج به.
صورت در نتایج بههادادهتجزیه و تحلیل : پردازش آماري

ی بررس. یان شده استب)SD±Mean(استاندارد خطاي ±میانگین
اختالف بین ترکیبات اسیدهاي چرب بافت ماهیان پرورشی و 
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Independentآزمونو17SPSSافزار نرمازوحشی با استفاده 

sample T-testینان باالي اطمدر سطحاختالف. گردیدانجام
. درصد پذیرفته شد95

نتایج
هاي دادهبراساس:ترکیب اسیدهاي چرب بافت ماهیچه

ید لوریک اس، بین اسیدهاي چرب اشباع،1ارائه شده در جدول 
)12:0C( اسیدمیریستیک ،)14:0C (تیک و اسیدپالمی)16:0C (

بین دو گروه وحشی و پرورشی در بافت ماهیچه اختالف 
چنین در مجموع هم). p>05/0(دار مشاهده گردید معنی

گروه وحشی و دوداري بیناسیدهاي چرب اشباع اختالف معنی
ترین مجموع اسیدهاي ، بیش)p>05/0(پرورشی مشاهده شد 

بافت ماهیچه چرب اشباع در بافت ماهیچه وحشی در مقایسه با 
هرچند در سایر . پرورشی ماهیان جوان بنی گزارش گردید

اسیدهاي چرب اشباع در بافت ماهیچه وحشی و پرورشی 
هیان در ماهیچه ما). p<05/0(دار مشاهده نگردیداختالف معنی

داري در اسیدهاي چرب وحشی و پرورشی، اختالف معنی
، )n16:1C-7(ک غیراشباع با یک پیوند دوگانه اسید پالمینولیب

، )n20:1C-9(، اسید ایکوزئوئیک )n18:1C-9(اسید اولئیک 
و مجموع اسیدهاي چرب ) n24:1C-9(اسید لیکنوسریک 

). p>05/0(غیراشباع با یک پیوند دوگانه مشاهده گردید 
ترین مجموع اسیدهاي چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه بیش

هر . مشاهده شددر بافت ماهیچه ماهیان بنی جوان پرورشی 
چند که در دیگر اسیدهاي چرب اشباع با یک پیوند دوگانه در 

در اسیدهاي ).p<05/0(نگردیدمالحظهداریمعنتفاوتگروهدو
چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در بافت ماهیچه وحشی و 

و ) n18:2C-6(پرورشی در اسیدهاي چرب اسید لینولئیک 
دار مشاهده نشد تفاوت معنی)n20:2C-6(اسید دوزانوئیک 

)05/0>p.(اسیدلینولنیک میزان)3-n18:3C( اسیدآراشیدونیک،
)6-n20:4C( اسید ایکوزاپنتانوئیک ،)3-n20:5C( اسید ،

و اسید دوکوزاهگزانوئیک ) n22:5C-3(دوکوکازوپنتوئیک 
)3-n22:6C (یراشباع با چند پیوند غو مجموع اسیدهاي چرب

داري طور معنیهه ماهیان بنی پرورشی بدوگانه در بافت ماهیچ
چنین نسبت اسیدهاي چرب غیراشباع هم. تر از وحشی بودبیش

AAو n-3به اسیدهاي چرب غیراشباع سري n-6سري 

در بافت ماهیچه ماهیان بنی وحشی EPAبه DHA وEPAبه
).p>05/0(دار مشاهده شد و پرورشی اختالف معنی

براساس درصد وزن کل (رب ترکیب اسیدهاي چ: 1جدول 
) براساس وزن خشک(و محتواي چربی خام ) اسیدهاي چرب

)n=25(بافت ماهیچه ماهیان جوان بنی 
Fپرورشیوحشیاسید چرب

12:0C01/0±10/001/0±14/0*
14:0C17/0±61/315/0±22/3*
15:0C02/0±16/001/0±15/0ns

16:0C0/95±35/2609/0±08/23*
17:0C01/0±11/001/0±08/0ns

18:0C15/0±93/211/0±88/2ns

21:0C02/0±34/002/0±36/0ns

∑SFA40/1±63/3341/1±94/29*
5-n14:1C06/0±31/004/0±24/0ns

15:1C45/0±15/043/0±12/0ns

7-n16:1C12/0±37/1806/0±21/17*
7-n17:1C01/0±16/001/0±14/0ns

9-n18:1C95/0±06/3799/0±46/39*
9-n20:1C03/0±62/004/0±70/0*
9-n24:1C03/0±40/003/0±49/0*

∑MUFA30/1±09/5737/1±38/58*
6-n18:2C

)LA(25/0±27/635/0±10/6ns

3-n18:3C

)LNA(01/0±45/003/0±73/0*

6-n20:2C02/0±62/003/0±63/0ns

6-n20:4C

)AA(01/0±97/008/0±33/1*

3-n20:5C

)EPA(00/0±06/000/0±16/0*

3-n22:5C02/0±08/002/0±20/0*
3-n22:6C

)DHA(00/0±31/000/0±68/0*

∑PUFA50/0±77/850/0±84/9*
6-∑n11/0±86/711/0±07/8ns

3-∑n01/0±90/004/0±77/1*
3-n/6-n73/855/4*

EPA/AA17/1631/8*
EPA/DHA16/525/4*
*03/25±86/2235/0±21/0)درصد(چربی 
∑SFA ، مجموع اسیدهاي چرب غیراشباع؛∑MUFA مجموع اسیدهاي چرب ،

، مجموع اسیدهاي چرب غیراشباع با PUFA∑غیراشباع با یک پیوند دوگانه؛ 
.p ،ns =05/0>p>05/0*= .چند پیوند دوگانه
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اسیدهاي ترکیب :ترکیب اسیدهاي چرب بافت کبد
بافت کبد ) براساس درصد وزن کل اسیدهاي چرب(چرب 

بر این . گزارش گردیده است2ماهیان جوان بنی در جدول 
ترین کبد بیشیدهاي چرب اشباع در بافتاساساس بین ترکیب

اسید چرب در دو گروه وحشی و پرورشی اسید پالمیتیک 
)16:0C (هئایکوزائوبیکیداسباشد و تنها میزان یم)21:0C (

هاآنتر از پرورشی بوده و بین در بافت کبد وحشی بیش
در دیگر اسیدهاي ). p>05/0(دار مشاهده گردید اختالف معنی

داري چرب اشباع بافت کبد وحشی و پرورشی تفاوت معنی
ترکیب اسیدهاي چرب غیراشباع ). p<05/0(مشاهده نگردید 

چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه در بافت کبد فقط در اسید 
دار بین دو گروه اختالف معنی) n24:1C-9(لیکنوسریک 
غیراشباع با و در دیگر اسیدهاي چرب) p>05/0(مشاهده شد 

دار کبد وحشی و پرورشی تفاوت معنیبافتیک پیوند دوگانه
که مجموع چنین با اینهم). p<05/0(مشاهده نگردید 

در بافت کبد اسیدهاي چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه
تر از مجموع آن در گروه ماهیان بنی جوان پرورشی بیش

دار مشاهده نشد معنیها اختالفآنوحشی بوده ولی بین 
)05/0>p .( اسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در

یدونیکآراشید اسی و پرورشی میزان اسیدهايوحشبافت کبد
)6-n20:4C( اسید ایکوزاپنتانوئیک ،)3-n20:5C( اسید ،

و اسید دوکوزاهگزانوئیک ) n22:5C-3(دوکوکازوپنتوئیک
)3-n22:6C (تر از یان جوان بنی پرورشی بیشماهدر بافت کبد

وحشی گزارش گردیده و بین این اسیدهاي چرب غیراشباع با 
دار مشاهده گردید چند پیوند دوگانه در دو گروه تفاوت معنی

)05/0<p .(غیراشباع با چند یدهاي چربهرچند در دیگر اس
دار کبد وحشی و پرورشی تفاوت معنیبافتپیوند دوگانه

ترین مجموع اسیدهاي چرب بیش). p<05/0(مشاهده نشد 
در بافت کبد پرورشی n-3غیراشباع با چند پیوند دوگانه سري 

در مقایسه با بافت کبد ماهیان وحشی جوان بنی مشاهده 
تفاوتبراي دو گروهPUFAهرچند که در مجموع . گردید
میزان اسیدهاي چرب ). p<05/0(داري مالحظه نگردید معنی

نسبت به اسیدهاي چرب غیراشباع سري n-6غیراشباع سري 
3-n وAA بهنسبتEPAوDHA بهنسبتEPAبافت در

دار مشاهده گردید کبد وحشی و پرورشی اختالف معنی
)05/0<p.(

ترکیب 3در جدول :افت الشهترکیب اسیدهاي چرب ب
بر این . یان جوان بنی آورده شده استماهاسیدهاي چرب الشه

یدهاي چرب اشباع در الشه ماهیان بنی اساساس بین ترکیب
). p<05/0(داري مشاهده نگردید وحشی و پرورشی تفاوت معنی

براساس درصد وزن کل (ترکیب اسیدهاي چرب : 2جدول 
) براساس وزن خشک(چربی خام و محتواي) اسیدهاي چرب

)n=25(بافت کبد ماهیان جوان بنی 
Fپرورشیوحشیاسید چرب

12:0C01/0±07/001/0±08/0ns

14:0C50/0±41/350/0±2/4ns

15:0C00/0±09/000/0±08/0ns

16:0C80/0±8/2480/0±87/24ns

17:0C01/0±09/001/0±08/0ns

18:0C51/0±24/351/0±98/3ns

21:0C07/0±54/107/0±31/0*
∑SFA80/1±26/3380/1±70/33ns

5-n14:1C06/0±22/006/0±25/0ns

15:1C01/0±13/001/0±09/0ns

7-n16:1C75/0±2/1975/0±08/18ns

7-n17:1C01/0±12/001/0±14/0ns

9-n18:1C98/0±65/3998/0±80/39ns

9-n20:1C03/0±06/103/0±08/1ns

9-n24:1C05/0±42/004/0±85/0*
∑MUFA90/1±80/6085/1±29/60ns

6-n18:2C)LA(62/0±60/357/0±90/2ns

3-n18:3C

)LNA(04/0±24/005/0±20/0ns

6-n20:2C08/0±65/005/0±81/0ns

6-n20:4C)AA(05/0±74/002/0±43/1*
3-n20:5C

)EPA(00/0±03/000/0±07/0*

3-n22:5C01/0±05/000/0±08/0*
3-n22:6C

)DHA(05/0±23/005/0±67/0*

∑PUFA75/0±54/570/0±16/6ns

6-∑n08/1±99/403/1±14/5ns

3-∑n08/0±55/008/0±02/1*
3-n/6-n07/904/5*

EPA/AA66/2442/20*
EPA/DHA66/728/9*
*42/72±06/2551/0±33/0)درصد(چربی 

∑SFA ، مجموع اسیدهاي چرب غیراشباع؛∑MUFA مجموع اسیدهاي چرب ،
، مجموع اسیدهاي چرب غیراشباع با PUFA∑غیراشباع با یک پیوند دوگانه؛ 

.p ،ns =05/0>p>05/0*= .چند پیوند دوگانه
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ترین اسید چرب اشباع در دو گروه اسید پالمیتیک بیش
)16:0C (اسید لوریک ترین اسیدچربو کم)12:0C ( گزارش

در الشه ماهیان جوان بنی وحشی و پرورشی تنها در . گردید
اسیدهاي چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه اسید ایکوزئوییک 

)9-n20:1C (دار بین دو گروه وحشی و پرورشی اختالف معنی
و در دیگر اسیدهاي چرب غیراشباع ) p>05/0(مشاهده گردید 

گروه وحشی و دودر الشههاآنانه و مجموع با یک پیوند دوگ
در اسیدهاي ).p<05/0(داري مشاهده نشدپرورشی تفاوت معنی

چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه در الشه ماهیان جوان 
، اسید )n20:2C-6(وحشی و پرورشی در اسید دوزائوئیک 

) n20:5C-3(، اسید ایکوزاپنتانوئیک )n20:4C-6(آراشیدونیک 

دار اختالف معنی) n22:5C-3(سید دوکوکازوپنتوئیک و ا
غیراشباع با چند مشاهده گردید و در دیگر اسیدهاي چرب

دار مشاهده وحشی و پرورشی تفاوت معنیالشهپیوند دوگانه
غیراشباع با چنین در مجموع اسیدهايهم). p<05/0(نشد 

ماهیان وحشیالشهداري درطور معنیهچند پیوند دوگانه ب
چرب غیراشباع اسیدهايمیزان).p>05/0(پرورشی بودازتربیش

AAو n-3نسبت به اسیدهاي چرب غیراشباع سري n-6سري 

و الشه وحشیدرEPA به نسبت DHAوEPA بهنسبت 
).p>05/0(دار مشاهده گردید پرورشی اختالف معنی

براساس وزن خشک بافت الشه ماهیان (و محتواي چربی خام ) چرببراساس درصد وزن کل اسیدهاي(ترکیب اسیدهاي چرب : 3جدول 
)n=25(جوان بنی 

Fپرورشیوحشیاسید چرب
12:0C01/0±06/001/0±08/0ns
14:0C40/0±77/340/0±45/4ns
15:0C05/0±16/005/0±16/0ns
16:0C80/0±77/2470/0±88/25ns
17:0C01/0±10/005/0±13/0ns
18:0C40/0±00/335/0±60/2ns
21:0C02/0±37/002/0±34/0ns

∑SFA14/1±23/3241/1±64/33ns

5-n14:1C05/0±30/006/0±40/0ns

15:1C04/0±15/005/0±13/0ns
7-n16:1C45/0±7/1550/0±3/19*
7-n17:1C05/0±15/007/0±20/0ns
9-n18:1C98/0±40/3800/1±50/36ns
9-n20:1C01/0±72/005/0±57/0*
9-n24:1C10/0±49/010/0±30/0ns

∑MUFA44/1±91/5544/1±40/57ns
6-n18:2C)LA(50/0±46/650/0±40/6ns
3-n18:3C)LNA(06/0±53/005/0±55/0ns

6-n20:2C09/0±78/008/0±44/0*
6-n20:4C)AA(02/0±90/103/0±80/0*
3-n20:5C)EPA(01/0±08/001/0±11/0*

3-n22:5C04/0±35/005/0±13/0*
3-n22:6C)DHA(05/0±32/005/0±37/0ns

∑PUFA80/0±14/1170/0±80/8*
6-∑n95/0±14/995/0±64/7ns
3-∑n17/0±00/217/0±16/1*
3-n/6-n57/454/6*

EPA/AA37/227/7*
EPA/DHA40/03/3*
*98/25±39/2311/0±41/0)درصد(چربی 

∑SFA ، مجموع اسیدهاي چرب غیراشباع؛∑MUFA مجموع اسیدهاي چرب غیراشباع با یک پیوند دوگانه؛ ،∑PUFA مجموع ،
.p ،ns =05/0>p>05/0*= .اسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه



1395پاییز، 3، شماره هشتمسال پژوهشی محیط زیست جانوري    فصلنامه علمی 

109

بحث 
درصد وزن براساس(شده ییشناساتعداد اسیدهاي چرب 

.M(در ماهیان بنی ) هاي چربکل اسید sharpeyi ( وحشی و
هفت کهباشد،یمنوع 21پرورشی در بافت هاي مورد ارزیابی، 

، هفت )SFA(متعلق به گروه اسیدهاي چرب اشباع چربیداس
متعلق به گروه اسیدهاي چرب غیراشباع با یک پیوند چربیداس

و هفت اسیدچرب متعلق به گروه اسیدهاي ) MUFA(دوگانه 
در محتواي . است) PUFA(چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه 

چربی ماهیان جوان بنی وحشی و پرورشی، اسیدهاي چرب با 
ترین گروه ماهیچه، کبد و الشه بیشدر بافتیک پیوند دوگانه 
به خودیب براي گروه وحشی و پرورشی ترتبهاسیدهاي چرب را 

اشباع و در نهایت ، پس از آن اسیدهاي چرب انددادهاختصاص 
یراشباع با چند پیوند دوگانه در ماهیان غاسیدهاي چرب 

هاي ترین سهم اسیدهاي چرب در بافتی کمپرورشوحشی و 
نوربخش در تحقیق ضیائیان. انددادهماهیان بنی را تشکیل 

و)Otolithes rubber(دهیشورماهیگونهروي)1389(
Thammapat ماهی آسیایی گربهروي ) 2010(و همکاران

)Pangasius bocourti(، ي دهایترکیب و پروفایل اسدر بررسی
ماهیان وحشی و پرورشی عنوان مختلف يهادر بخشچرب 

ترین ترکیب بیشMUFAمجموع اسیدهاي چربنمودند که 
اسیدهاي چرب ماهیان مذکور را شامل شده است و بعد از آن

. اندي قرارگرفتهبعدهايدر مرتبهPUFAو SFAاسیدهاي چرب 
Zakeri)2011(چرب در یدهايروي ترکیب استحقیقی بردر

Acanthopargrus(بالهزردشانکیو پرورشیماهیان وحشکبد

latus (میزان اسیدهاي چرب گزارش نمود کهMUFAترتیب هب
ترتیب هدرصد، اسیدهاي چرب اشباع ب49/44و 48/ 34
ب با چند پیوند دوگانه درصد و اسیدهاي چر45/19و 37/23

MUFAاسیدهاي چرب . درصد است86/16و16/18ترتیبهب

حساب هاسیدهاي چرب غالب و اصلی در الشه ماهیان بعنوانبه
آیند و مقدار این اسیدهاي چرب ارتباط مستقیمی با میزان می

با )1390(و همکارانقمی ). Mraz ،2011(دارد چاقی ماهیان 
ترکیبات بیوشیمیایی و تعیین پروفیل بررسی مقایسه میزان

Cyprinus(ی کپور معمولی ماهاسیدهاي چرب در سه گونه 

carpio( ماهی سفید ،)Rutilus frisii ( کمانینرنگي آالقزلو
)Oncorhynchus mykiss(که در ماهیان کپور ، گزارش کردند

MUFAکمان اسیدهاي چرب ینرنگآالي معمولی و قزل

اسیدهاي چرب و بعد از آن اسیدهاي چرب ترین گروه یشب
در نهایت اسیدهاي چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه واشباع

خود هترین سهم اسیدهاي چرب در الشه این ماهیان را بکم
یدهاي اسهرچند که در الشه ماهی سفید،. اختصاص دادند

ترین گروه اسیدهاي چرب بعد از اسیدهاي بیشPUFAچرب 
توان عنوان نمود که تفاوت در پروفیل می. بودندMUFAچرب 

توان به گونه نسبت داد، بلکه رژیم ینماسیدهاي چرب را تنها 
و همکاران، Sargent(غذایی نیز در این زمینه بسیار موثر است 

1999.(
ین اسید چرب اشباع در ترفراواناسیدچرب پالمیتیک 

ي هاگونهر آن براي ي مختلف ماهیان است و در مقداهاگونه
، Andersonو De Silva(مختلف، تفاوت زیادي وجود ندارد 

ید اسیان جوان بنی وحشی،ماهدر بافت ماهیچه). 1999
نسبت) 35/26±95/0(ترین اسیدچرب اشباع یشبپالمیتیک

در بافت کبد ماهیان . است) 08/23±90/0(ی پرورشبه گروه
درصد 70/75میزان هجوان بنی وحشی، این اسیدچرب اشباع ب

خود درصد اسیدهاي چرب اشباع را به79/73و در پرورشی 
بر ) 1386(همکاران ویق خرمگاهدر تحق.اختصاص داد است

یکپور معمولیوشیمیایی اسیدهاي چرب بروي مقایسه ترکیب 
)C. carpio(اسید میریستیک عنوان کردند که میزان)14:0C (

تر از پرورشی در کپور وحشی بیش)16:0C(و اسید پالمیتیک 
مجموع اسیدهاي چرب اشباع بافت ماهیچه در ماهیان . است

مشاهده ) 94/29±4/1(تر از پرورشیبیش)63/33±4/1(وحشی
عنوان نمود که مجموع )p .(Zakeri)2011>05/0(گردید 

یر شرایط تأثداري تحت معنیطوربهاسیدهاي چرب اشباع 
میزان مجموع اسیدهاي کهيطوربه، محل زندگی قرار دارند

که شانک زرد بالهبافت ماهیچه ماهیان وحشی درچرب اشباع
تر از ماهیان پرورشی کردند بیشیمدر شرایط طبیعی زندگی 

.که در شرایط اسارت قرار داشتند، بود
درصد اسیدهاي n18:1C( ،59/67-9(اسیدچرب اولئیک 

ه ی را بپرورشان جوان بنی بافت ماهیچه ماهیMUFAچرب 
91/64از داريطور معنیهاین مقدار ب. خود اختصاص داده است

اشباع با یک پیوند دوگانه در بافت درصد این اسیدچرب غیر
چنین این اسیدچرب هم. تر استماهیچه ماهیان وحشی بیش

را در بافت کبد و الشه MUFAیدهاي چرب اسرتبه اول 
در تحقیق یگانه و همکاران . اص دادخود اختصماهیان بنی به

.C(پرورشی کپور ی ماهبر روي) 1391( carpio( نسبت
مشابهی از اسید اولئیک در ترکیب اسیدهاي چرب بدن ماهی 

مقدار موجود اسید اولئیک بهگزارشطبق . کپور گزارش گردید
هاي یماريبدارد و در جلوگیري از وجودزیادي در ماهیچه

). 1994و همکاران، Peterson(کندالت میعروقی دخ-قلبی
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تواند بر رژیم غذایی و نوع ماده مغذي دریافتی در ماهیان، می
بر این . باشدروي محتواي کمی اسیدهاي چرب در ماهیان موثر

اساس ماهیان کپوري که از رژیم غذایی غنی از کربوهیدرات 
باشندتري توانند حاوي اسید اولئیک بیشکنند، مییمتغذیه 

)Guler ،چنین اسید پالمینولیبک هم). 2008و همکاران
)7-n16:1C(تر وحشی بیشدر بافت ماهیچه ماهیان جوان بنی

در MUFAیب اسیدهاي چرب ترکهرچند که . از پرورشی است
بین دو ) 24:1C(بافت کبد فقط در اسیدچرب لیکنوسریک 

در ). p>05/0(دار داشتو پرورشی اختالف معنییوحشگروه 
ماهیان شانک سرطالیی در) 2007(و همکاران Mnariتحقیق 

)Sparus aurata(عضله پشتی ماهیان در پالمینولیبک یداس
کبدپرورشی بود، اما اسیدلیکنوسریک درتر ازیشبوحشی

داري یبدون اختالف معناین گونهو پرورشییماهیان وحش
ه، کبد و هاي ماهیچدر بافتMUFAمجموع. گزارش گردید

تر از مجموع آن در گروه الشه ماهیان بنی جوان پرورشی بیش
یدهاي چرب اسرسد در این گونه نیز نظر میهب. وحشی بود

غیراشباع با یک پیوند دوگانه جهت اکسیداسیون میتوکندریایی 
د نگردیمانند آزاد ماهیان مصرف ین انرژي همتأمجهت 

)Linnea ،2010.(
آنزیم ضروري جهت فاقد دارانمهرهند سایر یان همانماه

. هستند) LNA(و لینولنیک ) LA(ینولئیک لسنتز اسیدچرب 
هاي یر جیرهتأثبنابراین میزان این اسیدهاي چرب در بدن تحت 

ترین بیش). Tocher ،1987و Henderson(غذایی قرار دارد 
مقدار این دو اسیدچرب در بافت ماهیچه براساس مکان با هم 

تر ماهیچه ماهیان وحشی بیشدرLAکه طوريهب. فاوت داردت
در ماهیچه ماهیان پرورشی LNAکه از پرورشی بود، در حالی

در الشه ماهیان جوان بنی . تر از وحشی مشاهده گردیدبیش
72/72و 98/57ترتیب هیدلینولئیک باسوحشی و پرورشی 

سیدهاي ادرصد مجموع 25/6و 75/4و اسید لینولنیک درصد
.خود اختصاص دادندرا بهچرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه

ید لینولئیک در ماهیان جوان بنی وحشی و پرورشی در بافت اس
تر از پرورشی بودند در ماهیان وحشی بیشو الشه، کبدماهیچه

و اسیدلینولنیک در بافت ماهیچه و الشه در ماهیان پرورشی 
یان وحشی بیشتر از پرورشی وحشی و در کبد ماهازیشترب

جزء اسیدهاي ) AA(چنین اسیدآراشیدونیک هم.مشاهده شد
، در بافت n-6چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه سري 

ترتیب هب(تر از وحشی بود ماهیچه و کبد ماهیان پرورشی بیش
و در بافت کبد 97/0±01/0و 33/1±08/0در بافت ماهیچه 

هرچند که در الشه ماهیان).74/0±05/0و 02/0±43/1
.تر از الشه ماهیان پرورشی مشاهده شدبیشAAی وحش

AA یک اسیدچرب ضروري براي انسان شناخته شده
کند یماین اسیدچرب در فرایند لخته شدن خون مداخله . است

و Zuraini(چسبد یمي اندوتلیال هاسلولو طی التیام زخم به 
در بافتLAبه باال بودن اسید چرب با توجه). 2006همکاران، 

عنوان عضو دیگري از اسیدهاي هماهیچه ماهیان پرورشی ب
رسد علت اصلی این اختالف نظر میه، بn-6سري PUFAچرب 

ي اسیدهاي چرب ضروري در محتوایل تفاوت دردلبهاحتماالً 
تحقیق دریدآراشیدونیک اس.جیره غذایی ماهیان پرورشی است

یمعمولبر عضالت شکمی کپور)1386(کاران خرمگاه و هم
)C. carpio(تر از ماهیان وحشی بیشدر ماهیان پرورشی

بر روي ترکیب تحقیقی عالوه درهب).p>05/0(گزارش شد 
، و پرورشی شانک زرد بالهیماهیان وحشکبدچرب دریداس
تر از ماهیان وحشی یدآراشیدونیک در ماهیان پرورشی بیشاس

چنین در بافت ماهیچه، کبد و الشه هم). Zakeri،2011(بود 
باالتر از سري n-6ماهیان بنی، مجموع اسیدهاي چرب سري 

3-nعنوان طورکلی ماهیان آب شیرین بهبه. گزارش گردید
باالتر به n-6سري PUFAیدهاي چرباسماهیانی با محتواي

اندشدهشناختهاسیدآراشیدونیکواسیدلینولئیکویژه
)Steffens،2006.(

و اسید دوکوزاهگزانوئیک )EPA(اسید ایکوزاپنتانوئیک 
)DHA (این وجود. شوندتنها در غذاهاي دریایی یافت می

و EPA. اسیدهاي چرب در آبزیان ناشی از زنجیره غذایی است
DHA و سپس شدهساختهي آب هاجلبکتوسط انواع مختلف
و درشدهمصرفات کوچک یر موجودو ساها پالنکتونتوسط

). Kitts ،2009و Huynh(یابد یمنهایت به بدن ماهی راه 
هاي یماريبگیري از در پیشn-3سري PUFAاسیدهاي چرب 

ید اس).Weber ،1988و Leaf(باشندیمقلبی بسیار موثر 
مغز و حفظ عملکرد نرمال و تکاملدوکوزاهگزانوئیک براي رشد 

و همکاران، Horrocks(ن ضروري استمغز در کودکان و جوانا
چنین اسیدایکوزاپنتانوئیک نیز براي درمان هم). 1999
و همکاران، Fenton(استمفید و سرطاني مغزي هااختالل
2000 .(EPA وDHAیراشباع با چند غاز اسیدهاي چرب

پیوند دوگانه، در بافت ماهیچه و کبد ماهیان بنی پرورشی 
ه و کبد ماهیان بنی وحشی مشاهده تر از بافت ماهیچبیش

عنوان نمود که مقدار ) p .(Ackman)2002>05/0(گردیدند 
معمولی بدن ماهیان کپورDHAو EPAاسیدهاي چرب 

خود هچه این ماهیان را بدرصد چربی بافت ماهی35/0پرورشی 
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میزان ) Donmez)2009هرچند که . دهداختصاص می
بدن ماهیان کپور DHAوEPAاسیدهاي چرب غیراشباع 

درصد کل اسیدهاي چرب بافت ماهیچه 96/14معمولی را 
رسد مقادیر اسیدهاي نظر میهب. ماهیان وحشی گزارش نمود

به نوع جیره غذایی بستهاوهاي مختلف یطمحچرب ضروري در 
این مطالعه در هر دو در). Mraz ،2011(کامالً متفاوت باشند 

، کبدوان بنی در بافت ماهیچهگروه وحشی و پرورشی ماهیان ج
اسیدایکوزاپنتانوئیک ازمقدار اسید دوکوزاهگزانوئیکو الشه

) 1386(و همکاراننتایج مشابه در مطالعه خرمگاه . تر بودبیش
.C(یمعمولروي کپور  carpio(وJabeen وChaudhry)2011 (

.C(گونه ماهی آب شیرینروي سه carpio ¤Labeo rohita و
Oreochromis mossambicus(،دیده شد.
دریراشباع با چند پیوند دوگانه غمجموع اسیدهاي چرب

تر از بافت ماهیچه و کبد ماهیان جوان بنی پرورشی بیش
77/8±50/0و 84/9±50/0ماهیچهبافتدرترتیبهب(بودوحشی

ی مقدار فراوان).54/5±75/0و 16/6±70/0و در بافت کبد 
از نوع متأثریراشباع با چند پیوند دوگانه غباسیدهاي چر

با توجه به ). 2009و همکاران، Giovami(است تغذیه ماهیان 
زي مهرگان کفه غذاي ماهی بنی را بیکه بخش عمداین

دهند، بنابراین پایین بودن نسبت اسیدهاي چرب تشکیل می
غیراشباع با چند پیوند دوگانه به اسیدهاي چرب با یک پیوند 

، مجموع )Zakeri)2011مطالعهدر . دوگانه دور از انتظار نیست
بافت ماهیچه دریراشباع با چند پیوند دوگانه غاسیدهاي چرب

تر از ماهیان وحشی بیششانک زرد باله و کبد ماهیان پرورشی 
). p>05/0(یدگرددار مشاهده ها اختالف معنیبود و بین آن

در ماهیچه ماهیان n-3مجموع اسیدهاي چرب غیراشباع سري 
در تحقیق ).p>05/0(بودیوحشماهیان تر از بیشپرورشی بنی 

Mnari اسیدهاي چرب غیراشباع سري)2007(و همکاران ،
3-nاز . تر از وحشی گزارش گردیددر ماهیان پرورشی بیش

توان یمn-3سري PUFAترین اثرات مفید اسیدهاي چرب مهم
و برخی فشارخونعروقی، -قلبیهاي یماريببه کاهش خطرات 

ترکیبات ). 2006و همکاران، Gladyshev(اشاره نمود هاسرطان
میزان زیادي بازتابی از سطوح این مواد اسیدچرب بدن ماهی به

). Grigorakis ،2007(باشد ها میدر جیره غذایی مصرفی آن
n-3به سري n-6نسبت اسیدهاي چرب غیراشباع سري 

اي چربی یهتغذاسبی براي مقایسه نسبی ارزش شاخص من
میزان اسیدهاي ). 2006و همکاران، Zuraini(باشد یمماهیان 

نسبت به اسیدهاي چرب غیراشباع n-6چرب غیراشباع سري 
و 55/4در بافت ماهیچه ماهیان جوان بنی پرورشی n-3سري

و 12/7و در بافت کبد ماهیان پرورشی 73/8ماهیان وحشی 
عبارت دیگر هب). p>05/0(ثبت گردید 07/12ان وحشی ماهی

در ماهیان وحشی و کبددر بافت ماهیچه n-3به n-6نسبت 
تر از وحشی الشه ماهیان پرورشی بیشو درتر از پرورشی بیش
را در بافت n-3به n-6نسبت )2007(و همکاران Mnari. است

78/0و وحشی را30/3یپرورشییسرطالکبد ماهیان شانک 
در این تحقیق در بافت ماهیچه n-6میزان .گزارش نمودند
با مطالعه بر ) 2009(و همکاران Ho. بودn-3وکبد باالتر از 

روي گربه ماهی روگاهی پرورشی گزارش کردند که میزان 
در بافت بدن این گونه n-6اسیدهاي چرب غیراشباع سري 

نسبت . استn-3تر از اسیدهاي چرب غیراشباع سري بیش
در ) EPA(به اسیدایکوزاپنتانوئیک ) AA(یدونیکآراشاسید 

و در ماهیان پرورشی 17/16بافت ماهیچه ماهیان وحشی بنی 
بود42/20و پرورشی 66/24و در بافت کبد وحشی 13/8

)05/0<p .( تر از الشه ماهیان پرورشی بیشدرهرچند که
شانک درااین نسبت ر)Zakeri)2011. وحشی مشاهده گردید

94/16و در ماهیان پرورشی 51/18در ماهیان وحشی زرد باله
در ماهیان جوان EPAبه DHAچنین نسبت هم. گزارش کرد

و 25/4و16/5یب ترتبهپرورشی بنی بافت ماهیچه وحشی و
در عبارت دیگر این نسبت هب. ثبت شد28/9و 66/7بافت کبد 

پرورشی و در بافت کبد تر ازماهیچه ماهیان وحشی بیشبافت
در مطالعه. تر از وحشی بودندماهیان پرورشی بیشو الشه
Mnari یی این سرطالماهیان شانک در)2007(و همکاران
ترتیب عضالت پشتی و شکمی در ماهیان وحشی بهدرنسبت 

85/2و 94/2ترتیب در ماهیان پرورشی بهو22/3و 10/1
ي روبا مطالعه) 2004(ران همکاوRodrıguez.گزارش گردید
به DHAنسبت ) Spondyliosoma cantharus(شانک سیاه 

EPA تر از ماهیان بیش) درصد62/4(را در ماهیان وحشی
رسد علت نظر میهب. کردندگزارش)درصد63/1(پرورشی 

یدهاي چرب کمبود اسخاطربهتفاوت در نسبت، احتماالً 
جیره غذایی ماهیان باشد غیراشباع با چند پیوند دوگانه در 

)Blanchard ،2008و همکاران .(Kinsella)1988 ( عنوان نمود
یر عواملی چون تأثیب اسیدهاي چرب در ماهیان تحت ترککه 

قرار گونه و نوعیدگی جنسی ، رسشرایط اقلیمی، تغذیه، سن
.دارد

طور بهماهیانچربمطالعه و شناسایی اسیدهايکههرچند
؛ 2008و همکاران، Inhamuns(ي مورد توجه استاگسترده
Akland اي و با توجه به اهمیت تغذیهاما) 2005و همکاران

هاي هاي آبخصوص در اکوسیستمهگونه، باقتصادي این
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غربی ایران و مناطق مختلفی از جمله کشور شیرین جنوب
عراق، این تحقیق اولین مطالعه بر روي ترکیبات و مقایسه 

ماهیان جوان و الشهکبد ،اي چرب در بافت ماهیچهاسیده
.M(وحشی و پرورشی بنی  sharpeyi (براساس نتایج این . است

در ماهیان جوان بنی وحشی و پرورشی SFAمجموعمطالعه، 
در بافتتر از پرورشی، در بافت ماهیچه در گروه وحشی بیش

د،یان وحشی بودناز ماهتر ماهیان پرورشی بیشو الشهکبد 
، در در ماهیان جوان بنی وحشی و پرورشیMUFAمجموع

یان ماهتر ازماهیچه، کبد و الشه در ماهیان پرورشی بیشبافت
در بافت ماهیچه و PUFAوحشی مشاهده گردید و در مجموع 

یان جوان ماهتر از وحشی و در الشهکبد ماهیان پرورشی بیش
ي موجود هاتتفاو. تر از پرورشی ثبت گردیدبنی وحشی بیش

در ترکیب اسیدهاي چرب در ماهیان جوان بنی وحشی و 
دلیل بهتر احتماالً بیشو الشهپرورشی در بافت ماهیچه، کبد 

هاي یژگیوغذایی ماهیان پرورشی و مواد مغذي موجود در جیره
اي و شبکه غذایی موجود در اکوسیستم طبیعی گونه یهتغذ

ن تحقیق نشان داد اگر مجموع نتایج ایدر.وحشی بوده است
، ماهی بنی وحشی را بر ماهی پرورشی کنندگانمصرفچه 

هاي پرورشی این گونه ستمچه در سیدهند، اما چنانیمترجیح 
هاي غذایی مناسب براساس احتیاجات غذایی آن از جیره

زش غذایی توانند داراي ارهاي پرورشی میاستفاده شود، گونه
ي وحشی باشند و در نتیجه هاتري نسبت به گونهمناسب

این مسئله هاي وحشی خواهند بود وجایگزین خوبی براي گونه
تواند در بازسازي ذخایر این گونه بومی با ارزش در می

. هاي آب شیرین کمک شایانی نمایداکوسیستم
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