بررسي الگوی اسیدهای چرب غیراشباع و ترکیب شیمیايي گوشت البستر
خاردار ( )Panulirus homarusصید شده از خلیج فارس
c

فواد بغالني ،aمهدی رئیسي ،*bالله رومیاني
a

دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران
 bاستاد گروه بهداشت و بیماریهای آبزیان ،واحد شهرکرد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهرکرد ،ایران
 cاستادیار گروه شیالت ،واحد اهواز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اهواز ،ایران.
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تاریخ دریافت مقاله1395/10/14 :

تاریخ پذیرش مقاله1396/06/21 :

مقدمه :اسیدهای چرب غیراشباع و از جمله آنها  DHAو EPAکه مهمترین اسیدهای چرب غیراشباع با چند پیوند دوگانه هستند نقش
مهمی در سالمت انسان دارند .تحقیقات نشان دادهاند که اسیدهای چرب امگا  EPA 3و  DHAدر کاهش کلسترول و فشارخون نقش
مهمی دارند .البستر خاردار مهمترین گونه شیالتی در آسیا محسوب میشود.
مواد و روشها :برای این بررسی تعداد  20نمونه البستر ( )Panulirus homarusنر و ماده به صورت تصادفی در بهار  1395از آبادان
(استان خوزستان) صید گردید .سپس در آزمایشگاه ،اندازهگیری ترکیبات شیمیایی (پروتئین ،چربی ،رطوبت و خاکستر) و میزان اسیدهای
چرب غیراشباع پس از سنجش طول و وزن البسترها صورت گرفت.
يافتهها :بر اساس نتایج ،میزان پروتئین و چربی گوشت البستر به ترتیب حدود  %23و  %4بود .ترکیبات شیمیایی شامل پروتئین ،چربی،
رطوبت و خاکستر در گونه البستر نر و ماده اختالف معنیداری نداشت) . (P>0/05فراوانترین اسید چرب غیراشباع مربوط به اسید اولئیک
) C18 :1(9بود که در البستر نر و ماده بهترتیب  %17/11و  %17/93به دست آمد .بیشترین اسید چرب اشباع ،تک غیراشباع و چند غیراشباع
در این گونه به ترتیب اسید پالمیتیک ، C16 : 0اولئیک اسید ) C18 : 1(9و دوکوزا هگزا انوئیک اسید  C22 : 6بود.
نتیجهگیری :البستر با داشتن بیش از  %23پروتئین ،تنها حدود  %4چربی و به عنوان منبعی سرشار از اسیدهای چرب امگا  EPA ،3و
 DHAدارای ارزش غذایی باال برای مصرف انسان میباشد .لذا مصرف آن در کنار سایر آبزیان توصیه میگردد.

واژههای کلیدی :اسیدهای چرب غیراشباع ،پروتئین ،چربی ،خلیج فارس ،البستر خاردار
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امروزه انسان توجه ویژهای به انتخاب غذای سالم در
رژیم غذایی خود نموده است .غذاهای دریایی حاوی
پروتئین ،اسیدهای چرب ،ویتامین و مواد معدنی غنی
میباشند و به دلیل دارا بودن اثرات مفید بیشمار بر سالمت
انسان ،مواد مغذی ماهیان به طور گستردهای در سالهای
اخیر مورد مطالعه قرار گرفته است .مهمترین خصوصیت
آبزیان از لحاظ ارزش تغذیهای حضور فراوان اسیدهای
چرب غیراشباع در چربی موجود در بافت آنها میباشد
) .(Rameshkumar et al., 2009اسیدهای چرب
غیراشباع 1از لحاظ جلوگیری و کاهش مخاطرات ناشی از
بیماریهای قلبی ،افزایش رشد کودکان ،حضور در ترکیب
ساختاری مغز ،شبكیه چشم ،یاختههای جنسی و تولید مثل
و توسعه بافت عصبی جنین بسیار با ارزش میباشد
(هادیزاده و همكاران .)1391 ،پژوهشها نشان میدهد که
اسیدهای چرب امگا 3-اثرات محافظت کننده بر بیماری
قلبی و از بافتهای وابسته ویژه دارند و همین طور دارای
اثرات مفید بر فشار خون ،دیابت و رشد مغز و سرطان
میباشند .کمبود آنها اختالالتی همچون بیماریهای
 44پوستی ،کمخونی و ضعف بینایی را منجر میشود
) .(Mahaffey, 2004آبزیان منبع غنی از گروه ویژهای از
اسیدهای چرب غیراشباع هستند که به نام امگا 3-شناخته
میشوند .اسیدهای چرب ایكوزا پنتا انوئیک اسید ) (EPAو
دوکوزا هگزا انوئیک اسید ) (DHAاز مهمترین اسیدهای
چرب امگا 3-به شمار میآیند و در درمان بسیاری از
بیماریها نظیر تصلب شرایین ،سرطان ،التهاب مفاصل و
بیماریهای مربوط به سنین باال مثل آلزایمر مهم هستند.
همچنین آبزیان و از جمله سخت پوستان دریا به عنوان
منابع مهم اسیدهای چرب غیراشباع شناخته میشوند.
اسیدهای چرب  -αلینولنیک)، C18: 3(9,12,15
لینولئیک ) C18: 2(9,12و اولئیک ) C18: 1(9از مهمترین
اسیدهای چرب غیراشباع هستند که در کاهش کلسترول و
تریگلیسرید خون و مهار تومورهای سرطانی نقش عمده
دارند .اسید  -αلینولنیک به طور عمده در دانهها و مغزها از
جمله تخم کتان و شاهدانه ،روغن ماهی و به طور کلی
ماهیهای چرب مثل قزلآال ،ماهی آزاد ،کپور وجود دارد
Unsaturated fatty acids

1

(هادیزاده و همكاران .)1391،البستر در گروه سخت
پوستان قرار دارد و یكی از با ارزشترین و گرانترین
گونههای دریایی میباشد که در بسیاری از کشورها جزء
غذاهای لوکس محسوب میشود .گوشت البستر از نقطه
نظر پروتئین ،منبع غذایی مناسبی در نظر گرفته میشود و
مزیت دیگر آن باال بودن میزان امالح و بخصوص کلسیم،
ید و فسفر است .همچنین گوشت البستر حاوی
ویتامینهای D ،B12 ،B6 ،Aو  Eاست (رضوی
شیرازی .)1393،گونه  ،Panulirus homarusالبستر مهم
جنوب ایران محسوب میشود که زیستگاه آن عمدتاً نواحی
صخرهای و کم عمق نزدیک سواحل است (عوفی و شریفی
2
پور.)1388 ،
امروزه با پیشرفت علوم و اهمیت توجه به کیفیت مواد
غذایی ،در کشورهای پیشرفته ،اهمیت و ترکیب منابع
غذایی مختلف از جمله غذاهای دریایی مانند ماهی و میگو
مشخص شده است .خوشبختانه در کشور ما نیز تاکنون
تحقیقات مناسبی در این خصوص و از جمله شناسایی
اسیدهای چرب در ماهیان و میگوهای دریایی و پرورشی
گوناگون انجام شده است Nelson .و همكاران در سال
 ،2004رشد و ترکیب اسیدهای چرب در البستر صخرهای
جنوبی ) Wang،(Jasus adwardsiiو همكاران در سال
 2014میزان پروفیل اسیدهای چرب در مراحل الروی ( VI,
 )VII, VIIIدر البستر صخرهای غربی )Panulirus
 (cygnusو همچنین در تحقیقی دیگر که توسط  Kajalو
همكاران ( )2010بر پروفایل اسیدهای چرب در البستر
صخرهای گونه ( )Panulirus homarusدر هند ،مخلصی
و همكاران ( )1390تعیین میزان اسیدهای چرب اشباع و
غیراشباع در شش گونه میگوی پرورشی و دریایی خلیج
فارس را مطالعه کردند .لذا هدف از این مطالعه تعیین
الگوی اسیدهای چرب غیراشباع در البستر گونه
 Panulirus homarusخلیج فارس و سنجش میزان
پروتئین ،چربی و خاکستر در گوشت البستر صید شده است.

مواد و روشها
 -آماده سازی

در این تحقیق تعداد  20نمونه البستر نر و ماده به
صورت تصادفی و در بهار  1395از اروند کنار در آبادان صید
Unsaturated Fatty Acids

1

 اندازهگیری چربي کلسنجش چربی کل به روش سوکسله )(James, 1995
انجام گرفت .بدین منظور  5گرم نمونه هموژن شده را در
یک ارلن توزین شد سپس  35میلیلیتر  HCLغلیظ و 65
میلیلیتر آب مقطر به آن افزوده و حرارت داده شد .سپس
محتویات ارلن مایر را با کاغذ صافی فیلتر کرده و کاغذ
صافی را تا حدی با آب داغ شستشو داده تا زمانی که آب
حاصل از ،شستشو رنگ آبی کاغذ تورنسل را تغییر ندهد.
پس از خشک کردن کاغذ صافی و محتویاتش در آون
(مدل  Persian Tebساخت ایران) و سرد کردن در
دسیكاتور ،آن را در کارتوش استخراج قرار داده و استخراج
چربی نمونه حاصل توسط حالل اتر دوپترول با استفاده از
دستگاه ( Soxtecمدل  SE416ساخت شرکت Gerhard
آلمان) انجام گرفت .پس از استخراج ،بالن از دستگاه جدا
گردید و باقیمانده حالل با استفاده از روتاری ،تبخیر شد و
پس از خشک کردن بالن در آون تا رسیدن به وزن ثابت و
سپس سرد کردن آن در دسیكاتور ،میزان چربی کل نمونه
از معادله ( )1زیر تعیین گردید.
وزن ثانویه  -وزن اولیه بالن) [= میزان چربی (: )%معادله ()1
وزن نمونه×] ) %100بالن
 -اندازهگیری پروتئین خام

سنجش پروتئین به روش کجلدال ) (James, 1995با
استفاده از دستگاه (  kjeldthermمدل  Vap 40ساخت
شرکت  Gerhardtآلمان) صورت پذیرفت .بدین منظور 1
گرم از نمونه همگن شده فیله به همراه  20میلی لیتر اسید
سولفوریک غلیظ و  8گرم کاتالیزور ( %96سولفات سدیم،
 %3/5سولفات مس %0/5 ،دی اکسید سلنیوم) در بالن
مخصوص قرار داده شد و به دستگاه هضم کجلدال منتقل
شد .سپس  30دقیقه در دمای  250 ˚Cو  45دقیقه در

 × 1/4007حجم  HClمصرفی =میزان نیتروژن (: )%معادله ()2
)درصد( × 0/1
 -اندازهگیری خاکستر کل

برای سنجش خاکستر از خاکستر کردن به روش
خشک استفاده گردید ).(Schulze et al., 2005
 -اندازهگیری اسیدهای چرب  EPAو DHA

برای تعیین کیفی و کمی اسیدهای چرب  EPAو
 DHAموجود در نمونهها از دستگاه کروماتوگرافی گازی
مدل ( CP-Varian 3800ساخت کشور امریكا) مجهز به
ستونها و آشكارساز یونی شعله ای استفاده شد .دمای
آشكارساز و محل تزریق به ترتیب بر روی  260Cو
 230 Cو دمای اولیه ستون بر روی  160 Cتنظیم شد .بعد
از مدت  10دقیقه ،دمای ستون با سرعت  2 Cدر دقیقه به
دمای  180 Cرسانده شد .به مدت  85دقیقه دما در این
درجه باقی ماند .از گاز نیتروژن به عنوان گاز حامل و
کمكی استفاده شد .از مقایسه زمان بازداری
کروماتوگرامهای نمونه با کروماتوگرام های به دست آمده
از تزریق محلول استاندارد اسیدهای چرب متیل استر،
اسیدهای چرب موجود در نمونهها ،شناسایی و در نهایت
مقادیر  EPAو  DHAبه صورت درصد از کل اسیدهای
چرب گزارش شدند.
در این کروماتوگرام ،نسبت سطح زیر پیک دو اسید
چرب )) EPA(C20: 5 (3و )) DHA(C22: 6 (3به سطح
زیر تمام پیکهای شناسایی شده ،بیانگر درصد این دو اسید
چرب به کل اسیدهای چرب موجود در بافت عضله
میباشد .الزم به ذکر است که سطح زیر پیک اسیدهای
چرب با استفاده از نرمافزار  GC Workstationنسخه

45
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شد و در مجاورت یخ و کامالً تازه به مرکز تحقیقات
شیالت دانشگاه آزاد اهواز منتقل و طول ،وزن و جنسیت
البسترها با روش ( )Jawahar et al., 2014در آزمایشگاه
تعیین گردید .سپس نمونه عضله از ناحیه سینه جدا شده
(هر کدام  30گرم) و پس از کدگذاری ،جهت سنجش
میزان اسیدهای چرب غیراشباع ،چربی ،پروتئین ،خاکستر و
رطوبت به آزمایشگاه ارسال گردید.

دمای  410 ˚Cهضم صورت پذیرفت .پس از هضم ،نمونه
به دستگاه تقطیر منتقل گردید که به صورت خودکار 80
میلیلیتر آب مقطر و  80میلیلیتر سود  %32به محلول
اضافه شده و بخارات حاصل از تقطیر در ظرف حاوی اسید
بوریک  %2و چند قطره معرف متیل رد و برموکرزول گرین
محلول در متانول وارد شد و در پایان توسط 0/1 HCL
نرمال تیتر گردید .میزان نیتروژن نمونه از طریق معادله ()2
محاسبه و سپس جهت تبدیل میزان نیتروژن به پروتئین از
ضریب  6/25استفاده شد.
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 6/41محاسبه شد )Ozyurt et al., 2006؛ الهی و
همكاران .)1389 ،همه آنالیزها در سه تكرار انجام شد.
 -تجزيه وتحلیل آماری

دادههای به دست آمده در نرمافزار  Excel 20وارد شد،
میانگین و انحراف معیار دادهها محاسبه گردید و سپس
نمودارهای مربوطه ترسیم و نتایج مورد بحث و مقایسه
(آنالیز واریانس یكطرفه و )Student’s t-testقرار گرفت.
به این صورت که عالوه بر بیان الگوی اسیدهای چرب غیر
اشباع و میزان هرکدام ،رابطه مقادیر اسیدهای چرب با
طول ،وزن ،جنسیت و فصل مورد سنجش و مقایسه قرار
گرفت.

يافتهها
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نتایج حاصل از زیست سنجی و ترکیب شیمیائی گوشت
البستر صید شده از خلیج فارس در جداول  1و  2نشان داده
شده است.
مقادیر پروتئین خام در نمونههای البستر ماده و نر صید
شده از خلیج فارس بهترتیب  %±و
 %± 46بهدست آمد .نتایج حاصل از بررسی میزان
خاکستر و رطوبت گوشت البسترهای ماده و نر به ترتیب
 %±و  %±و  %64/59±0/32و
 %65/23±0/42بود .همچنین نتایج حاصل از بررسی میزان
چربی نشان داد که میزان چربی موجود در گوشت البستر
ماده و نر به ترتیب  %4/37±0/06و  %4/20±0/08بود.
الزم به ذکر است که مقادیر میزان پروتئین ،خاکستر،
رطوبت و چربی در نمونههای  P. homarusماده و نر
اختالف معنیداری نداشت (.)P>0/05
جدول  -1نتايج زيست سنجي گوشت البستر نر و ماده
گونه  Panulirus homarusصید شده از خلیج فارس
متغیرها

جنس

زيستسنجي
a

18/35±1/15

ماده
طول استاندارد)(cm
18/18±1/38
نر
184/10±23/00a
ماده
وزن)(g
a
215/30±23/02
نر
حروف یكسان مربوط به هر متغیر عدم وجود اختالف معنیدار را نشان
میدهد (.)P<0/05
a

جدول  -2ترکیب شیمیائي گوشت البستر نر و ماده گونه
 Panulirus homarusصید شده از خلیج فارس
متغیرها

جنس

میزان

خاکستر()%

ماده
نر

1/80±0/06a
1/68±0/05a

رطوبت()%

ماده

64/59±0/32a
65/23±0/42b

ماده

a

نر
پروتئین()%

نر
چربی()%

ماده
نر

23/74±0/25
23/45±0/17a
a

4/37±0/06
4/20±0/08b

حروف یكسان مربوط به هر متغیر عدم وجود اختالف معنیدار را نشان
میدهد (.)P<0/05

نتایج حاصل از بررسی میزان اسیدهای چرب در البستر
صید شده از خلیج فارس در جدول 3نشان داده شده است.
نتایج حاصل نشان داد که مهمترین اسیدهای چرب شناخته
شده در گونه  ،P. homarusایكوزا پنتاانوئیک اسید
دوکوزاهگزاانوئیک:
،C20:
)5(5,8,11,14,17
) ،C22: 6(4,7,10,13,16,19اسیداولئیک )،C18: 1(9
آراشیدونیکاسید ) ،C20: 4(5,8,11,14اسیدلینولئیک
) C18: 2(9,12و اسیدپالمیتیک  C16: 0میباشند .در
نمونههای مورد بررسی فراوانترین اسید چرب اشباع در
البستر نر و ماده مربوط به اسید پالمیتیک  C16: 0و به
ترتیب برابر با  %15/37±1/37و  %15/71±1/63بود.
بیشترین میزان اسید های چرب تک غیر اشباع در البستر
نر و ماده مربوط به اولئیک اسید )C18 :1(9که به ترتیب
برابر با  %17/11±1/60و  %17/93±0/82گزارش گردید و
فراوانترین اسیدهای چرب چند غیراشباع مربوط به دوکوزا
هگزاانوئیک ) C22: 6(4,7,10,13,16,19بود که در البستر
نر و ماده به ترتیب به میزان ترتیب  %14/66±1/23و
 %14/09±1/28گزارش شد .نتایج گزارش شده از میانگین
اسیدهای چرب اشباع ،تک غیراشباع و چند غیراشباع حاکی
از عدم وجود اختالف معنیدار در دو جنس نر و ماده است
( .)P>0/05در مطالعه حاضر بیشترین مقدار اسیدهای چرب
امگا  3مربوط به اسید چرب دوکوزا هگزا انوئیک است و
بیشترین مقدار گروه اسیدهای چرب امگا  6نیز مربوط به
اسید چرب لینولنیک بود که بین نمونههای نر و ماده
اختالف معنیداری مشاهده نشد (.)P>0/05

جدول  -3میزان اسید های چرب در گوشت البستر نر و
ماده گونه  Panulirus homarusصید شده از خلیج فارس
نوع اسید چرب

جنس

میزان اسید چرب()%

C14 : 0

ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر

1/15±0/21
1/20±0/23a
15/71±1/63a
15/37±1/37a
4/18±1/59a
3/84±1/36a

ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر
ماده
نر

8/73±0/42a
9/40±1/01a
0/16±0/11a
0/178±0/14a
0/39±0/09a
0/32±0/17a
11/99±1/38a
11/92±1/12a

C16 : 0
)C18 : 2(9,12

C18 : 3
C15 : 0
)C20 : 4(5,8,11,14

)،C20 : 5(5,8,11,14,17

a

2

) C22 : 6(4,7,10,13,16,19ماده
14/09±1/28a
نر
14/66±1/23a
a
)C16 : 1(7
ماده
7/79±1/99
نر
7/36±1/68a
)C16 : 1(9
ماده
1/69±0/80a
a
نر
1/62±0/76
a
)C18 : 1(9
ماده
17/93±0/82
a
نر
17/11±1/60
a
C24 : 1
ماده
1/29±0/02
نر
1/39±0/21a
a
C20 : 1
ماده
2/28±0/04
a
نر
2/45±0/36
a
C18 : 0
ماده
12/55±0/78
a
نر
13/13±1/04
حروف یكسان مرتبط با هر یک از اسیدهای چرب عدم وجود اختالف
معنیدار را نشان میدهد (.)P<0/05

1

بحث
آبزیان به واسطه خواص تغذیهای مناسب و بخصوص
دارا بودن مقادیر زیادی اسیدهای چرب غیراشباع همواره
مورد توجه بودهاند .طوریکه امروزه مصرف حداقل دو وعده
آبزیان در هفته توصیه میگردد که این امر در مطالعات
مختلفی از جمله مخلصی و همكاران ( )1390و یگانه و
Cynoglossus arel

2

Dicetrarchus labrax

1
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همكاران ( )1390تاکید شده است .نقش ضد انعقاد خون در
مجاری عروقی و قلبی ،ضد التهابی و کاهنده فعالیتهای
ایمنی در مطالعات اپیدمیولوژیک و تجربی زیادی مورد تایید
قرار گرفته است (آبرومند.)1393 ،
تاکنون مطالعات مختلفی در خصوص سنجش محتوای
بدنی موجودات آبزی شامل ماهی ،میگو ،البستر و خرچنگ
در کشورهای مختلف انجام شده است که از آن جمله
میتوان به مطالعه  )2006( Ozyurtبا عنوان اندازهگیری
ترکیب اسید چرب ماهی سی باس وحشی 1صید شده از
شمال شرق مدیترانه و  Kajalو همكاران ( )2010در
خصوص پروفایل اسیدهای چرب در البستر صخرهای گونه
( )Panulirus homarusدر هند اشاره کرد.
 Ravichandranو همكاران ( ،)2009مقدار پروتئین در
گوشت میگوی هندی سفید برابر با  %41/30برآورد کردند.
در مطالعه دیگری ،این میزان در میگوی پا سفید غربی
پرورشی ) (Litopenaeus vannameiبرابر با ،%20/87
در ماهی سارم دهان بزرگ )Scomberoides
 (commersonnianusبرابر با  %20/07و در ماهی هوور
مسقطی تازه  %24ودر میگوی Penaeus merguensis
برابر با  ،%24/03در البستر صخرهای گونه ( Panulirus
 )homarusبرابر با  %21/60گزارش شده است (جواهری
بابلی و همكاران ;1391 ،هادی زاده و همكاران;1392 ،
آبرومند 1393 ،و  .)Iyapparaje et al., 2011در این
مطالعه میزان پروتئین حدود  %23تعیین شد که با نتایج
جواهری و همكاران مطابقت دارد.
در مطالعات  Abdul sahibو  )2005( Ajeetمقدار
خاکستر در میگوی  Metapenaeus affinisبرابر با %
 1/67و همچنین در مطالعه ضیائیان نوربخش ()1391
میزان خاکستر در گوشت ماهی شوریده،Otolithes ruber
 2/1 %و در ماهی هوور مسقطی برابر با  ،3/27 %در مطالعه
بنفشی و همكاران ( )1394این مقدار در ماهی کفشک زبان
گاوی 2برابر با  1/11 %و در البستر خاردار 1/8% ،گزارش
شده است (آبرومند )1393 ،که با مطالعه حاضر (1/68 %
و 1/8 %در البسترهای نر و ماده) همسو میباشند.
 Abdul sahibو  )2005( Ajeetمقدار رطوبت در
میگوی Metapenaeus affinisرا برابر با  ،69/01%این
میزان در ماهی سارم دهان بزرگ )Scomberoides
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 (commersonnianusبرابر با ،71/44 %در ماهی کفشک
زبان گاوی ) (Cynoglossus arelبرابر با  ،77/10%در
البستر  82/8 % ،Panulirus homarusگزارش کردند
(هادی زاده و همكاران ;1392 ،بنفشی و همكاران;1394 ،
آبرومند .)1393 ،در این مطالعه اختالف معنیداری بین
مقادیر رطوبت در جنسهای البستر ماده و نر یافت نشد و
مقدار رطوبت در البسترهای نر و ماده به ترتیب  65/23%و
 64/59%به دست آمد.
در مطالعات  Ravichandranو همكاران ()2009
میزان چربی در میگوی سفید هندی برابر با  8/70%گزارش
شد .و همچنین Ehigiatorو  ،)2012( oteriaمقدار
چربی در میگوی  Macrobrachium vollenhovenniiرا
 7/13%و Oksuzو همكاران ( )2009مقادیر چربی در
میگوی قرمز  Parapenaeus longirostrisرا ،2/61%
 Iyapparajeو همكاران ( )2011میزان چربی را در بافت
عضله البستر صخرهای ( )Panulirus homarusبرابر با
 14/06%گزارش کردند .میزان چربی در بافت خوراکی
البستر در مطالعه حاضر برابر با  4/02%و  4/37%در
البسترهای نر و ماده بود که تفاوت زیادی را نشان میدهد.
این تفاوت را میتوان به فصل ،نوع زیستگاه و همچنین
48
تغذیه نسبت داد.
بر اساس نتایج به دست آمده ،فراوانترین اسیدهای
چرب در  ،P. homarusاسید اولئیک )،C18: 1(9
اسید پالمیتیک  ،C16: 0دوکوزا هگزاانوئیک اسید
) ،C22: 6(4,7,10,13,16,19اسید استئاریک ،C18: 0
ایكوزا پنتاانوئیک اسید ) C20: 5 (5,8,11,14,17و اسید
لینولئیک ) C18: 2(9,12میباشند که این یافتهها با نتایج
مطالعات  Kajalو همكاران ( Fatima ، )2010و همكاران
( )2012و  Nisaو  Asadullahدر سال  2006تطابق دارد.
به ویژه نتایج حاصل از این تحقیق ،حاکی از باال بودن
میزان اسید اولئیک  C18: 1n9در این گونه البستر بود.
 Kajalو همكاران در سال  2010در البستر Panulirus
 homarusتغذیه شده با آرتمیا و  Wangو همكاران
( )2014در البستر صخرهای غربی )،(Panulirus cygnus
اولئیک اسید ) C18: 1(9را به عنوان فراوانترین اسید چرب
تک غیراشباع اعالم کردند که با مطالعه حاضر مطابقت
دارد .از طرف دیگر در بین اسیدهای چرب اشباع ،اسید
پالمیتیک  C16: 0فراوان ترین میزان را داشت که با

مطالعاتی که توسط  Kajalو همكاران (Maoka ،)2010

 Akimotoو ( )2008و مخلصی و همكاران ()1390
همخوانی دارد ،مطالعات فوق به ترتیب بر روی پروفایل
اسیدهای چرب در البستر  ،Panulirus homarusالبستر
خاردار  Panuliris japonicusو انواع میگوی پرورشی و
دریایی خلیج فارس انجام شد.
در بین اسیدهای چرب چند غیراشباع )،(PUFA
دوکوزا هگزاانوئیک اسید DHAبیشترین میزان را در
البسترهای نر و ماده داشت .وضعیت مشابهی در میگو نیز
گزارش شده است طوری که  Sirketو همكاران ()2007
دریافتند که  DHAفراوانترین اسید چرب چند غیراشباع
در میگوی ببری سیاه و میگوی پا سفید غربی بودKajal ،
و همكاران در سال  2010دریافتند که  DHAبیشترین
میزان اسیدهای چرب چند غیراشباع را در البستر خاردار به
خود اختصاص میدهد و همچنین در مطالعه دیگری که
توسط  Wangو همكاران ( )2014بر روی البستر
صخرهای غربی  Panulirus cygnusو  Takashiو
همكاران ( )2008بر روی البستر Panuhirus japonicas
انجام شد DHA ،فراوانترین میزان اسید چرب چند
غیراشباع بود که همه موارد با تحقیق حاضر در تطابق
است.
نتایج این بررسی همچنین نشان داد که میزان
اسیدهای چرب امگا  3در گوشت البستر نسبت به نوع امگا
 6باالتر است .در تحقیقی که توسط مخلصی و همكاران
( )1390بر روی شش گونه میگوی پرورشی و دریایی خلیج
فارس انجام شد ،نتایج حاکی از میزان باالی اسیدهای
چرب امگا  3نسبت به امگا  6در نمونهها بود .از دیگر
نسبتهای مهم در بین اسیدهای چرب امگا  3به امگا 6
میتوان به نسبت لینولئیک اسید به لینولنیک اسید اشاره
کرد که در جیره غذایی انسان بسیار مهم میباشند .در
مطالعه حاضر درصد لینولئیک در البستر نر و ماده به ترتیب
 %3/84و  %4/18و میزان لینولنیک اسید در P. homarus
نر و ماده به ترتیب  %9/40و  %8/73درصد بدست آمد.
نسبت باالی اسیدهای چرب امگا  3با توجه به اثر در رشد و
همچنین پیشگیری از مخاطرات قلبی و عروقی یک مزیت
برای گوشت البستر به حساب میآید.

فواد بغالنی و همكاران
Food Technology & Nutrition / Summer 2018 / Vol. 15 / No. 3

49

.)1391( . س، و معینی. ن، مورکی،. ز،هادی زاده
شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب در
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نتیجهگیری
P. homarus نتایج این مطالعه نشان داد که البستر

ضمن دارا بودن ارزش تغذیهای مناسب و محتوای بیش از
 ذخیرهای ارزشمند از لحاظ، چربی%4  پروتئین و تنها%23
 با توجه به.اسیدهای چرب غیراشباع محسوب میگردد
اینكه بخش عمده اسیدهای چرب از نوع غیراشباع بودند لذا
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