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  :چکيده
ان   ژ به عنوان يک فرآورده بيولو   DHAبا توجه به نقش اسيدهای چرب غير اشباع مخصوصٌا           رورش آبزي ر وپ تفاده   ،يک در تکثي  استخراج و اس

ان     .از اين ماده مهم و اساسی به نظر می رسد          ر اشباع در آبزي ره و   ، از ارگانهای چشم  در اين تحقيق در راستای شناسايی اسيدهای چرب غي  گوشت تي
در و زرده ،هوور( گونه از تون ماهيان 4امعاء و احشاء  داد   )  هوور مسقطی گي ه تع ام       50و ب ه استخراج چربی ت ه از هر گون  و در (Total fat) نمون

ه چشم   بافت چشم تون ماهيان به لحاظ باال بودن ميز. انجام گرفت3نهايت استخراج اسيدهای چرب غير اشباء امگا   Tuna( ان بافت چربی اطراف حدق
orbital oilياTOO(،   باالترين ميزان اسيد چرب   DHA) ]  يد ر اشباع از        ]  C22:6 (n-3)) دکوزاهکزائونيک اس يد چرب غي وع اس رين ن ه مهمت ک

ا    .  می باشد را به خود اختصاص ميداد 3نوع امگا    ه هوور مسقطی ب رم در 72/24گون ا    100 گ ی استخراجی ب رم چرب ا     گ ه زرده ب زان و گون الترين مي
د   DHA گرم چربی استخراجی پايين ترين مقدار100گرم در 20/12دارا بودن   دار اسيد چرب    .   را به خود اختصاص می دادن دامهای  DHAمق  در ان

 چربی را به خود اختصاص   گرم درصد92/14 در گوشت تيره را گونه زرده با DHAباالترين ميزان . گوشت تيره و امعاء و احشاء نيز مناسب بودند   
ی داد رب   . م يد چ زان اس شترين مي ين بي ا   DHAهمچن سقطی ب وور م ه ه شاء را گون اء و اح ود   43/16 در امع ه خ تخراجی ب ی اس د چرب رم درص  گ

  .اختصاص می داد
  

   هرمزگان- تون ماهيان-3امگا-DHA-اسيد چرب غير اشباع :کلمات کليدی
  

Extraction and determination of unsaturated fatty acids (omega 3) in commercial 
fishes and its importance in aquaculture 

Tamadoni Jahromi,S& Ghoroghi,A 
Persian Gulf and Oman Sea Ecological Research Institute, P.O.Box,1597, Bandar abass 

 
Summary 

  
 By attention to the role of pure unsaturated fatty acids especially DHA as a biologic product in aquaculture, 
Extraction and Utilization of these products from commercial fishes are very important. In this study omega 3 fatty 
acids were extracted from 3 organs (eye, dark meat and viscera) of 4 species of tuna namely: longtail tuna, yellow fin 
tuna, kawa kawa tuna and Skipjack tuna. results showed that the percentage of DHA[Docosahexaenoec acid, 
C22:6(n-3)] in tuna orbital oil of skipjack tuna was the highest with 24.72 percent of total fats and the kawa kawa 
tuna was the lowest with 12.20 percent of total fats. the percentage of this fatty acid(DHA) in other organs (viscera 
and dark meat)were suitable .the highest percentage of DHA in dark meat was belong to Kawa Kawa tuna with 14.92 
percent of total fats and the highest percentage of DHA in Viscera was belong to Skipjack tuna with 16.43 percent of 
total fats. 
Key words: unsaturated fatty acids, DHA, omega 3, tuna, hormozgan province  

  
  : مقدمه

  
  : در آبزيان   چرب  اسيدهاي  و نقش اهميت

 
باشد  مي (DHA)   ودآوزاهگزنوئيك  و لينولنيك ، اسيد لينولئيك  با چند باند مضاعف  غير اشباع  چرب هاي اسيد ترين با اهميت

 غير   چرب اسيدهاي. شوند  مي  ناميده  يا ضروري اصلي  چرب  اسيدهاي  نام  رو به   و از اين  سنتز آنها نيست  قادر به  بدن آه
   از مواد بنام  گروه در سنتزيك  مهمي نقش [(UFA)(Pure Unsaturated Fatty Acid)]   با چند باند مضاعف اشباع

 سرشار از   ماهيان  از جمله  داران  مهره  عصبي  بافت  آه  است  شده ثابت. )1367صديق و امين پور (پروستاگالندينها دارند
   رژيمي  غير اشباع  چرب اين اسيدهاي).Tocher et al., 1997 (   است3 اومگا   از نوع باشد آه مي اسيد دآوزاهگزانوئيك

   آه  جوان  الروهاي  آه  است  شده  داده اخيرا نشان).Henderson et al., 1987(باشد   مي  ضروري  رشد و نمو ماهيان براي
 و   دفاعي هاي اسخ پ  ارائه  عدم  امر بوسيله  اين اند آه  داشته  و يا عصبي چشمي اند ضايعات   شده  رشد داده ناآافي DHA با

  ).Tocher et al., 1997 (  است شده  ثابت  اعمال  در اين نقص
دارند و آمبود  DHA  بخصوص  غير اشباع  چرب  از اسيدهاي  مقدار متنابهي  به  احتياج  دريايي  الرو ماهيان  بنابراين
 دارد   دنبال  را به اي  و تغذيه حرآتي ارهاي رفت  شدن  و غير نرمال  شده  و عصبي  بافتي هاي  آسيب  آنها باعث رژيمي

)Henderson et al., 1987.(با استفاده  مرسوم  رژيمهاي  دارد آه  آن  به  اشاره  ماهي  الروهاي  طبيعي  اندازه  ماندن آوچك   
   برطرف نوزادي   در زمان الروها را  مشكل  غذا بطور آامل  آردن  و ديگر تكنيكها نظير ميكروآپسوله  بوده  نامناسب ازپليت
    ).Wakil et al., 1960 (  است نكرده

ر   مغذي   ازچربيهاي  زيادي  طبيعي  شده  رشد غني  فاآتورهاي  رشد الرو، موجود به  باال در طول هاي بنا بر گفته  DHA  نظي
د برطرف    و  وصنعتي  سنتي  بصورت  آه  ماهي  روغنهاي  ارائه  بوسيله  خواسته اين. نياز دارد دار    جود دارن را مق شود زي   نمي
DHA ه در ا ب درت آنه ي% 15 از   ن اوز م د  تج ت). Tocher et al., 1997 (آن ين ثاب ده همچن ه  است  ش ا و   آ  آرتيم



 

 

ايي  ه روتيفره راي آ رورش  ب تفاده  الروهاي  پ ورد اس يدهاي  قرارمي  ميگو م د از لحاظ اس باع  چرب گيرن ر اش ا   غي  3 اومگ
وع مخصوصا ا  ود مي    DHA   ز ن ند   دچار آمب ابع       ).Navarro et al., 1993(باش ه از من تفاده بهين ق و اس ن تحقي ابر اي بن

ر و                وژيکی در امر تکثي م بيول رآورده های مه وان يکی از ف ه عن صادی  ب ان اقت ر اشباع در آبزي موجوداسيد های چرب غي
  .پرورش الزم و اساسی بنظر ميرسد

  
  :مواد و روش کار

  
 :  چرب  اسيدهاي  و تفكيك گيري و اندازه GC   دستگاه  به  استر و تزريق  متيل ، تهيه  از نمونه  چربي استخراج

  : استر  متيل  تهيهو  چربي استخراج -
  

   را استخراج  موجود در نمونه  آل چربي   سپس.  نمائيم  مي  را محاسبه  آن  آب ، ميزان  آرده  را خشك  از نمونه  گرم10ابتدا 
 . گرديد  استفاده و آب ، آلروفرم  متانول  از حاللهاي  روش در اين.  آنيم يم

   آن  به  گرديد وسپس منتقل 250ml  اي  سمباده  درب  بالن  يك  را به  شده  استخراج  از چربي گرم/. 5جهت تهيه متيل استر ابتدا 
450 ml 15،  متانولml  و بنزن  ml 0/5 بصورت  را  محتوی آن ساعت5/2   مدت  و به  آرده فه غليظ اضا اسيد سولفوريك

 2   شد، طي منتقلml 500   دآانتوسيون  بالن  يك  و به  را سرد آرده  شده  آماده  محلول سپس.  قرار ميدهيم) Reflux( برگردان
 50 بار و هر بار با 2  طي  سپس گرديد،  اضافه  دآانتاسيون  بالن   و محتوی به  مقطر شسته آب 50ml را با  بار و هر بار بالن

ml ديگر   دآانتاسيون  بالن  يك  را به  اتري اليه. آنيم  مي  استر را استخراج  متيل  يا اتر سبك يا اتر نفت) 60-40 ( اتردوپترول 
   سديم  از سولفات را  آن سپس.  از اسيد گردد  عاري  شده شسته هاي  تا اليه  مقطر شستشو داده  و چند بار با آب  آرده منتقل

   استر را براي  و متيل  نموده  را خارج  آن  حاللRotary   از دستگاه  با استفاده  شود وسپس  آامال گرفته  آن  تا آب عبور داده
  ).AOAC .( نمائيم مي  آماده  دستگاه  به تزريق

  
  : شرايط دستگاه

  
   و استفاده از   يا موئينCapillary   از ستون دهبا استفا Vista 6000  مدل Varian  از نوع GC  دستگاه 1-

Flame Ionization Detector  
] Column temp.125-220°C)injector: 230°. Detector 250°& [  

   Column type: fused silica  )متري BPX ,30  نوع از (    
  گاز حامل:ازت 

   تزريق مقدار :µlit) 5.(مايکروليتر
  

  :نتايج و بحث
  

 مقدار A  نمودار طبق. دهد  مي  نشان مورد بحث  ماهيان  تون  مختلف را در اندامهاي DHA    ميزانC و  B,Aاينموداره
DHA گرم72/24  حاويو    باال بوده مسقطی هوور  در چشم    DHAدر مقدار  اين  .   است  استخراجي  چربي درصد گرم 
   بر روي  آه هايي بررسي طي) 1996 ( تاچر و همكاران.   است  مناسبي  بازده  است  شده  گزارش ا آنون ت  آه  با نتايجي مقايسه
را DHA   گرم3/21  اند و رقم  رسيده مشابهي  نتايج اند به  آرتيما داشته  آردن  در غني  از آن  استفاده  هوور در جهت  ماهي چشم

 درصد   خود داراي  باالي  با چربي  ماهيان  تون  چشم اند آه داشته  اشاره  نكته  اين  به  آن و طي.  آرد  گزارش  چربي در صد گرم
  ).Tocher et al., 1997( است  در واحد وزنDHA از  بااليي
 Sowada( قرار دارد  ماهيان  تون   چشم  حدقه  و اطراف  داخلي هاي  بيشتر در قسمت  غني  چربي  اين  آه  ذآر است  به  الزم

et al., 1993(.غير اشباع  مقدار اسيد چرب  با باال بودن در رابطه   DHA تحقيقات تون ماهيان  مختلف در اندامهاي   
 Navaro  آند از جمله  را تائيد مي  نتايج  اين  آه  است  گرفته  نيز انجام  ديگري  تحقيقاتي توسط گروههاي زيادي

 و سايراندامها   در چشم  آن  ميزان اند آه  رسيده  نتيجه  اين  به  مختلف اندامهاي در DHA   ميزان  با بررسي1993 وهمكاران
   آه   ماهيان  تون  امعاء و احشاء نيز مانند چشمDHA   ميزانمطالعه در اين). Navarro et al., 1993( بسيار باالست
   برابرامعاء و احشاء زرده2 ا تقريب احشاء هوور مسقطي در امعاء و   اسيد چرب  اين  ميزان  است  مناسب  شده  داده قبالتوضيح

   در هوورمسقطي  غير اشباع  چرب  اسيدهاي گيري  اندازه  بر روي  آه هايي در بررسي . بود  با هوور معمولي  مشابهاو تقريب
Skipjak 3/28   و رقم داده  اختصاص خود  چربيها را به  از آل%4/59 چربيها   گونه  اين  آهثابت شده است شده است  انجام 

  اي  مالحظه  قابل  رقم  آهه اندنمود  اعالم  هوور مسقطي در امعاء و احشاء ماهيDHA    را براي  چربي  درصد گرم گرم
   گرم92/14   باالتر بود و ميزانگونه ها ديگر   نسبت  به  زرده  تيره در گوشت DHA  ميزان)..  Park et al 1960(است

  تا چهارم  دوم هاي  در رده  ترتيب  به  و هوور مسقطي  گيدر و هوور معمولي. ميداد   خود اختصاص  را به چربي درصد گرم
 .داشتندقرار 

   براي   ماهيان  چربيها از تون  جدا سازي  براي  مختلف هاي شيوه  بر روي  آه  بررسيهايي  طيPanggat, 1996همينطور 
% 22   ترتيب را به) گيدر(  آلباآور  تون  را در سر و چشمDHA  اند مقدار اسيد چرب  داشته3ا  اومگ  چربيهاي  بازده افزايش

   از طرف  زمينه  در اين  آه در مطالعاتي. )Panggat, et al 1996(د ان  آرده  اعالم استخراجي  چربي  از آل%3/25و 
Navarro, 1988 و Viana, 1999ی  باال  ميزان است  گرفته صورتDHAامر نسبت  اين  را به  مختلف  ماهيان در چشم   

همينطور .   است  بوده  اسيد چرب  گونه  از اين  درصد بااليي  داراي  برخوردار بودند آه اي  ازتغذيه  ماهيان  اين اند آه داده
 Tuna(شم تون ماهيانبا استفاده از روغن چ  Sea bass از ماهيان  گروه2   تغذيه  بر رويBruce 1999   آه درتحقيقاتي

Orbital Oil    (از استفادهاثبات کرد که   داد  انجام  TOO وجود  شده  پليت  فرموله در غذاي  DHA اسيد  و آراشيدونيك 
 غير   چرب اسيدهاي  حاوي  خشك محصول. را آشکار می سازد   ماهيان  گونه  اين را در تخمهاي (EPA) اسيد واآوزاپانتوئنيك

   و به  داده  تخمها افزايش  گونه رادر اين Hatching  و بقا و  شده  نيز منتقل  حاصله  تخمهاي  غذا به  از طريق شده ياد  اشباع
   اسيدهاي  شد آه  گرفته  نتيجه در مجموع.   است شده  مشاهده  نيز اثر آن  بعدي  تخمريزي  در فصول آميزي  موفقيت صورت



 

 

   منتقل  بعدي  نسلهاي  خود را به  مثبت گردد نتايج  مي  بازدهي افزايش  موجب  نسل  در يك ه بر اينك  عالوه  غير اشباع چرب
  ).Bruce, M. et al., 1999.(  باشد  متفاوت  مختلف هاي  در نسلهاو گونه  آن تواند ميزان  و مي نموده
   اندام  در يك غير اشباع  چرب  اسيدهاي و يا آاهش   در افزايش  مهم  از عوامل  تغذيه  عامل دهد آه  مي  نشان  آزمايشات اين

   ماهيان  تون  را در چشمDHA صا مخصو چرب  اسيدهاي  گونه  وجود اين  اهميت  تحقيقات  اين همچنين. باشد  مي بخصوص
  .سازد  را آشكار مي  پرورشي و ميگوي  ماهي  الورهاي  تغذيه  براي  نتايج  از اين  استفاده در جهت

  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
  :تشکر و قدر دانی

  
بدينوسيله از جناب آقای دکتر استکی رياست محترم پژوهشکده و همچنين از جناب آقای دکتر مرتضوی معاونت محترم 

  .تشکر و قدر دانی ميگرددتحقيقاتی پژوهشکده به خاطر مساعدتها و راهنمايی های ارزنده ايشان در جهت ارائه اين مقاله 
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نمودارA: ميزان اسيدهای چرب غير اشباع در بافت چشم گونه های مختلف تون ماهيان
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نمودار B : ميـزان اسيـدهاي چرب غيـر اشباع در گوشت تيـره گونه هاي مختلف تون 
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نمودارC  : ميـزان اسيـدهاي چرب غير اشباع در امعا و احشاي گونه هاي 
مختلف تون ماهيان
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