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مقدمه :ماهیسفید دریای خزر ( )Rutilus frisiiاز لحاظ مصرف اهمیت باالیی دارد .از آنجا که ترکیب بیوشیمیایی و اسیدهای چرب عضله
ماهی میتواند متاثر از محل صید باشد ،هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ترکیب اسیدهای چرب و ترکیبات فیله ماهی سفید در دو ساحل
شرق (ساری) و غرب (نوشهر) دریای خزر در فصول زمستان و بهار است.
مواد و روشها :تعداد  6قطعه از هر جنس ماهی سفید در شرق (ساری) و غرب (نوشهر) استان مازندارن در زمستان و بهار خریداری شد.
اسیدهای چرب به روش ترانس آمیلیشن و با کمک کروماتوگرافی گازی شناسایی ،و ترکیبات عضله با دستگاه سوکسله و روشهای استاندارد
تعیین شدند.
يافتهها :اسیدهای چرب استئاریک اسید ،اولئیک اسید و  DHAدر ماهی نر ساری در زمستان با تفاوت معناداری نسبت به سایر اسیدهای
چرب ،بیشترین بودند ( .)p <0/05مجموع اسیدهای چرب در ماهیان سفید نر و ماده نوشهر و ماهیان نر ساری در بهار به طور چشمگیری
کمتر از بقیه موارد برآورد شد و ماهیان سفید نر و ماده نوشهر در زمستان حاوی مقادیر نسبتا باالتری از کل اسیدهای چرب بودند .حداکثر
مقادیر  DHAدر هردو جنس ،هر دو فصل و هر دو منطقه بیشتر از  EPAبرآورد گردید .درصدهای  SFAدر هر دو جنس و منطقه در زمستان
باالتر از بهار بودند در حالی که  PUFAدر هر دو جنس و منطقه درصدهای باالتری در بهار نسبت به زمستان داشتند .درصد کل ω-3ها در
نمونههای زمستان نوشهر ( )%41/12باالتر از ساری ( ،)%30/91و در نمونههای بهار ساری ( )%55/27بیشتر از نوشهر ( )%17/29بود .کمترین
نسبت مجموع نسبت  ω-3/ω-6در ماهیان سفید ماده ساری ( )3/12در زمستان و نر نوشهر ( )3/23در بهار بدست آمد .بیشترین نسبت
 PUFA/SFAدر ماهیان سفید ماده ساری ( )1/9و ماده نوشهر ( )0/74به ترتیب در بهار و زمستان برآورد گردید .ترکیبات بیوشیمیایی عضله
ماهیان نر و ماده در دو فصل و منطقه مختلف تفاوت معنیداری نداشتند (.)p >0/05
نتیجهگیری :ماهیان صید شده در زمستان اسیدهای چرب (مخصوصاً  DHAو  )EPAبیشتری در عضله داشتند و بنابر این برای مصارف
انسانی دارای اهمیت بیشتری هستند .دو منطقه ،دو فصل ،و دو جنس مختلف بر پروفایل اسیدهای چرب ماهیان سفید دریای خزر اثرات
بارزی دارند.
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مقدمه
عضالت مهمترین بخش از ماهی و مورد تغذیه انسان
هستند ( .)Ackman, 1990عوامل مختلف درونی و یا
بیرونی میتوانند ترکیب عضله ماهی را تغییر قرار دهند.
عوامل داخلی به صورت ژنتیکی کنترل میشوند و وابسته به
چرخه زندگی ماهی هستند .ترکیب اسیدهای چرب در ماهی
تحت تاثیر عواملی چون شرایط اقلیمی ،شوری ،دما ،تغذیه،
سن ،رسیدگی جنسی و جنسیت گونه قرار دارد ( Kinsella
 .)et al., 1990; Bandarra et al., 1997ماهیها متناسب
با نوع ساحل دستخوش تغییرات محیطی و نوسانات در
دسترسی به غذا و ترکیب آن قرار میگیرند که در نهایت بر
ترکیب عضالت اثرگذار میباشد (.)Olsson et al., 2002
بنابراین ،ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب عضله ماهی
میتواند متاثر از محل صید باشد.
در بین گونههای متفاوت ماهیان دریایی ،ماهیسفید از
اهمیت زیادی در بین مصرفکنندگان برخوردار است .ماهی
سفید با نامهای سفیدماهی در ایران ،آقبالق در ترکمنستان،
 Ziyadدر آذربایجان و  kutumدر روسیه شناخته میشود
( .)Coad & Vilenkin, 2005این ماهی در سواحل شمالی
دریای سیاه و آزوف ،در شمال غربی ترکیه ،بلغارستان و
قسمتهایی از اروپا و در تمام سواحل دریای خزر بخصوص
سواحل جنوبی و غربی وجود دارد ( Adburakhmanov,
 .)1962; Kiabi et al. 1999ماهی سفید از جمله ماهیان
مهاجر رود کوچ است که بخش عمده زندگی خود را در آب
شور دریا میگذراند و در فصل بهار (نیمه اسفندماه تا پایان
اردیبهشتماه) هر سال جهت تخمریزی و تولیدمثل به آب
شیرین رودخانه مهاجرت میکند .این ماهی گونهای منحصر
به فرد ،بومی ،دارای ارزش اکولوژیکی ،اقتصادی و غذایی
فراوان و یکی از بهترین و با ارزشترین ماهیان در نزد
ساکنان شمال کشور است و در سال بیش از نیمی از صید
ماهیان استخوانی را به خود اختصاص میدهد ( Razavi
Sayyad, 1995؛  .)Abdolmaleki et al., 2004به طور
کلی ،میتوان گفت که بیشترین تراکم ذخایر و صید ماهی
سفید ،سواحل ایرانی دریای خزر است ( Danesh Khosh
 .)Asl, 1997پراکنش این ماهی در طول سال با توجه به
فصل و دمای آب متغیر است .در اوایل فصل زمستان به دلیل
برودت بیشتر آب در سواحل استان گیالن نسبت به سواحل

مازندران ،ماهی سفید تا حدودی مهاجرت بیشتری به سمت
مناطق شرقی و گرمتر این استان دارد و به طور کلی به سمت
بخشهای عمیق دریا مهاجرت میکند و از ساحل دور
میشود .با نزدیک شدن فصل بهار و آمادگی ماهی سفید
برای تکثیر ،از اسفند ماه حضور ماهی سفید در مناطق ساحلی
بیشتر میشود و در فروردین به اوج میرسد .ماهی سفید پس
از تخمریزی و بازگشت به دریا ،در مدت باقی مانده از بهار و
در طول تابستان در سواحل کم عمق دریای خزر یعنی جایی
که غنی از جانوران کفزی است ،به تغذیه میپردازد ( Adeli,
.)1994
ماهیسفید از منابع مهم پروتئین مورد نیاز انسان
محسوب میشود ،از نظر اسیدهای آمینه ضروری غنی است،
بهعنوان پروتئین مرغوب بهحساب میآید ( Razavi
 )Sayyad, 1999و از نظر شیالتی از اهمیت ویژه ای
برخوردار است ( .)Adeli, 1998رشد ،فعالیت آنزیمهای
گوارشی ،ترکیب اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه ماهیسفید
دریایخزر از زمان تخم تا روز  50بعد از تفریخ را مورد بررسی
قرار گرفت ( .)Khosravi, 2011مولدین آماده برای تکثیر
از میان مولدین وحشی موجود در چهار رودخانه شیرود،
تنکابن ،تجن و گوهرباران انتخاب شدند .پروفایل اسیدهای
چرب در دوره رشد و تکامل الروی تغییراتی را نشان داد.
مجموع اسیدهای چرب تک غیر اشباع در طول تکامل الروی
افزایش یافتند در حالیکه اسیدهای چرب غیر اشباع چند
زنجیره و بلند زنجیره روند کاهشی از خود نشان دادند.
همچنین مجموع اسیدهای چرب اشباع ابتدا افزایش و سپس
در مراحل پایان آزمایش کاهش یافتند.
تغییرات فصلی ترکیب آمینواسیدها و اسیدهای چرب در
برخی از ماهیان مانند ماهی آزاد خزر ( Sotoodeh et al.,
 ،)2016باس دریایی (،)Özyurt and Polat, 2005
ساردین و آنچوی (،)Zlatanos & Laskaridis, 2006
سوف ( ،)Guler et al., 2007و سیاهماهی ( Emre et al.,
 )2014نشان داده شده است .با توجه به تأثیر نوع ساحل و
تغییرات محیطی و نوسانات آن در دسترسی به غذا و ترکیب
آن بر ماهیان و در نهایت بر ترکیب عضالت آنها ،تاکنون
مطالعهای در مورد مقایسه ترکیبات الشه و ترکیب اسیدهای
چرب عضله ماهی سفید در سواحل مازندران صورت نگرفته
است .بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تغییرات ترکیب

مواد و روشها
ماهیهای مورد مطالعه در فصول زمستان و بهار از
تعاونی پره شهید بهشتی شهرستان ساری واقع در شرق
استان مازندارن و تعاونی پره جانبازان شهرستان نوشهر واقع
در غرب استان مازندارن با دو جنسیت (از هر جنس  6قطعه)
خریداری شدند .تعیین جنسیت اولیه ماهیها با استفاده از
خصوصیات ظاهری و تایید آن با استفاده از مطالعات
ماکروسکوپی و به روش کالبدشکافی انجام گرفت .ماهیان
تقریبا هموزن و هماندازه (میانگین وزنی  900-800گرم و
طول  40سانتیمتر) بالفاصله همراه با یخ ( )1:1به آزمایشگاه
بوم شناسی گروه شیالت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
طبیعی ساری منتقل شدند .پس از زیستسنجی دقیق
ماهیان ،نمونههای فلس ماهیان برای تعیین سن پس از
شستشو زیر لوپ مورد بررسی قرار گرفتند .در نهایت از
ماهیها فیلههایی بدون پوست با وزن  50-60گرمی (با
ضخامت  1سانتیمتر) تهیه و تا شروع آنالیز در دمای -20
درجه سانتیگراد نگهداری شدند.

 -تجزيه و تحلیل آماری

ابتدا دادههای به دست آمده از آزمایشها با روش
کولموگروف  -اسمیرنوف نرمالسازی شدند .دادههای به
دستآمده از دو محل نمونهبرداری و دو جنس با روش تحلیل
واریانس یکطرفه ( )One-way ANOVAو انجام آزمون
 Tukeyدر سطح معنیداری  5درصد در نرمافزار SPSS
نسخه  19مورد مقایسه قرار گرفتند .همچنین برای بررسی
اثرات جنس ،فصل و محل صید بر اسیدهای چرب از
واریانس چندطرفه استفاده شد.

 -اندازهگیری ترکیبات فیله

يافتهها

پس از هموژنیزه کردن فیلهها ،آنالیز نمونهها (با سه
تکرار) صورت گرفت .میزان رطوبت به کمک خشککردن
در آون در دمای  103درجهسانتیگراد به مدت  6ساعت،
میزان پروتئین به وسیله دستگاه کلدال ،میزان چربی به وسیله
دستگاه سوکسله و میزان خاکستر به کمک کوره الکتریکی
در دمای  550درجه سانتیگراد تا ثابت ماندن وزن و با
استفاده از روشهای استاندارد ) (AOAC 2005اندازهگیری
شدند.

 -اسیدهای چرب

 -آنالیز اسیدچرب

برای اندازهگیری اسیدچرب از پروتکل ترانس آمیلیشن
استفاده شد .مقدار  200-100میلیگرم از نمونه عضله درون
ظرف شیشهای دربدار گذاشته شد .مقدار  1میلی لیتر از
محلول شامل  2/5 H2SO4درصد و متانول  98درصد به هر
ظرف اضافه ( )40/1 v/vو به مدت یک ساعت در دمای 80

در بررسی مقدار اسیدهای چرب (میلیگرم بر گرم روغن)
در هر جنس ماهی در فصل زمستان مشخص شد که در
ماهی نر ساری در فصل زمستان اسیدهای چرب استئاریک
اسید ،پالمیتیک اسید و  DHAدارای بیشترین مقدار بودند و
تفاوت معناداری نسبت به سایر اسیدهای چرب داشتند
( .)p <0/05اسیدهای چرب مریستولئیک اسید ،لینولئیک
اسید ،گادولئیک اسید ،ایکوزاتری انوئیک اسید ،اروسیک اسید
و لیگنوسریک اسید نیز کمترین مقدار را در ماهی نر ساری
در فصل زمستان داشتند ( .)p <0/05پالمیتیک اسید،
استئاریک اسید و  DHAدر ماهی نر نوشهر در فصل زمستان
بیشترین مقدار را دارا بودند ( )p <0/05و میریستیک اسید،
لینولئیک اسید ،گادولئیک اسید ،ایکوزا دی انوئیک اسید،
ایکوزاتری انوئیک اسید ،اروسیک اسید و لیگنوسریک اسید
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اسیدهای چرب و ترکیبات فیله ماهی سفید در دو ساحل
شرق (ساری) و غرب (نوشهر) دریای خزر در فصول زمستان
و بهار است.

درجه سانتیگراد انکوباسیون شد .بعداز سرد شدن در دمای
اتاق 500 ،میکرولیتر هگزان با  1/5میلی لیتر NaCl 9/0
درصد ) (w/vمخلوط و به نمونه اضافه گردید تا اسیدچرب
متیل استر آن ) (FAMEاستخراج شود .سپس نمونه برای مدت
 10دقیقه و با دور  4000سانتریفیوژ و بخش باالیی محلول
شامل هگزان ) (FAMEبرداشت شد .محلول روئی برداشت
شده جهت تعیین پروفایل اسیدچرب به دستگاه گاز
کروماتوگرافی ) (GCتزریق شد ( .)Liang et al., 2013اعداد
بدست آمده در پروفایل اسیدچرب بر حسب میلیگرم بر گرم از
مقدار روغن )(FAME = Fatty Acid Methyl Ester
محاسبه شدند.
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و نروونیک اسید کمترین مقدار را در بین اسیدهای چرب
داشتند ( DHA .)p <0/05در ماهی ماده نوشهر در فصل
زمستان از همه بیشتر بود ( )p<0/05و پالمیتیک اسید،
استئاریک اسید ،بهنیک اسید و  C20:6n3کمترین مقادیر
اسید چرب در بدن ماهی ماده نوشهر در فصل زمستان بودند
(( )p <0/05جدول .)1

دارای کمترین مقادیر اسید چرب در بدن ماهی نر نوشهر در
فصل زمستان بودند (( )p <0/05جدول .)1
در ماهی ماده ساری در فصل زمستان اسید چرب
استئاریک اسید دارای بیشترین مقدار بود و تفاوت معناداری
را با سایر اسیدهای چرب نشان داد ( )p <0/05و میریستیک
اسید ،لینولئیک اسید ،گادولئیک اسید ،ایکوزا دی انوئیک اسید

جدول  -1میانگین مقادير اسیدهای چرب (میلیگرم بر گرم روغن) ماهي سفید نر و ماده در دو منطقه ساری و نوشهر در فصل
زمستان سال 1394
رديف

اسیدهای چرب

1
2
3
4
5
6

میریستیک اسید 14:00
پالمیتیک اسید 16:00
استئاریک اسید 18:00
آراشیدیک اسید 20:00
بهنیک اسید 22:00
لیگنوسریک اسید 24:00
مجموعSFA

1
2
3
4
5
6
7

میریستولئیک اسید 14:1
پالمیتولئیک اسید 16:1
18:1
اولئیک اسید
گادولئیک اسید 20:1
اروسیک اسید 22:1
نروونیک اسید 24:1
واکسنیک اسید (ترانس18:1 )11 -
مجموع MUFA

نر ساری

نر نوشهر

ماده ساری

ماده نوشهر

SFA

1/18±0/47a
14/10±3/56cd
16/89±2/51d
2/31±1/94 abc
13/11±9/22bcd
4/85±3/91 abc
52/44

1/01±0/09a
16/44±1/69e
16/26±6/78e
2/42±1/09ab
15/21±3/72de
0/46±0/22a
51/08

1/13±0/52ab
14/84±1/89cd
14/09±3/33cd
1/78±0/51 ab
14/50±8/11cd
0/64±0/18 ab
46/98

1/50±0/56ab
14/90±0/41d
15/56±2/87d
2/86±2/15ab
10/92±8/14cd
0/46±0/24a
46/2
0/91±0/29a
6/13±3/30abc
3/66±0/42abc
0/84±0/06a
0/36±0/16a

2/31±1/27
4/76±2/02 abc
2/82±0/88 abc
0/98±0/28a
1/46±1/01ab
0/09±0/01a

11/42±6/13
4/46±1/28abc
2/84±0/49ab
0/79±0/19a
0/47±0/03a

6/38±4/11
4/26±1/72 ab
3/11±0/63 ab
0/84±0/25 ab
0/42±0/21 ab

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

12/42

19/98

15/01

MUFA

70

Nd

11/9

abc

cde

abc
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PUFA

6n18:2
لینولئیک اسید
1
0/59±0/05a
0/68±0/26a
a
a
20:2
اسید
ییک
نو
ا
دی
ایکوزا
2
0/59±0/29
0/52±0/21
آراشیدونیک اسید 6n20:4
3
3/70±2/25 abc
4/67±1/99abc
ایکوزا تری انونیک اسید 3n20:3
4
1/77±1/29ab
0/34±0/1a
ایکوزاپنتانوئیک اسید )3n20:5 )EPA
5
4/32±2/42 abc
8/35±1/72bcd
abcd
d
دوکوزاهگزانوئیک اسید )3n22:6 )DHA
6
9/15±5/51
14/89±3/89
abc
ab
لینولئیک متیل استر اسید 19:2
7
4/30±2/01
1/38±0/40
24/42
30/83
مجموع PUFA
36/84
42/73
مجموع PUFA + MUFA
15/24
23/58
مجموع ω-3
4/88
5/87
مجموع ω-6
3/12
4/02
مجموع  /ω-6مجموع ω-3
21/01
23/24
مجموع EPA+DHA
PUFA/SFA
0/46
0/66
حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف آماری معنیدار میباشد = Nd .)p<0/05( .مشخص نشد.

0/65±0/03a
0/58±0/19a
4/42±0/66abc
0/38±0/12a
8/71±1/54bcd
16/69±1/97e
4/15±3/03abc
35/58
55/56
25/78
5/65
4/56
17/86
0/70

0/55±0/20 ab
0/54±0/10 ab
5/16±1/65 ab
0/53±0/23 ab
8/98±2/28bcd
16/33±6/87d
2/63±0/63 ab
34/72
49/73
25/84
6/25
4/13
25/31
0/74

مربوط به استئاریک اسید و واکسنیک اسید بود (.)p <0/05
باالترین مقدار اسید چرب  DHAدر ماهی نر نوشهر در فصل
بهار بود ( )p <0/05و پایینترین مقادیر اسیدهای چرب برای
مریستیک اسید ،مریستولئیک اسید ،آراشیدیک اسید،
گادولئیک اسید ،ایکوزا دی انوئیک اسید وایکوزا تری انوئیک
اسید مشاهده شد (( )p <0/05جدول .)2

آنالیز اسیدهای چرب در ماهیان سفید نر و ماده در فصل
بهار نشان داد که اسیدهای چرب مریستیک اسید،
مریستولئیک اسید ،پالمیتولئیک اسید ،اولئیک اسید ،لینولئیک
متیل استر اسید ،لینولئیک اسید ،آراشیدیک اسید ،گادولئیک
اسید ،ایکوزا دی انوئیک اسید ،ایکوزا تری انوئیک اسید و
بهنیک اسید دارای کمترین مقدار را در ماهی نر ساری در
فصل بهار بودند ( )p <0/05و بیشترین مقادیر اسید چرب

جدول  -2میانگین مقادير اسیدهای چرب (میليگرم بر گرم روغن) ماهیان سفید نر و ماده در دو منطقه ساری و نوشهر در
فصل بهار سال 1395
رديف

اسیدهای چرب

1
2
3
4
5
6

میریستیک اسید 14:00
پالمیتیک اسید 16:00
استئاریک اسید 18:00
آراشیدیک اسید 20:00
بهنیک اسید 22:00
لیگنوسریک اسید 24:00
مجموعSFA

1
2
3
4
5
6
7

میریستولئیک اسید 14:1
پالمیتولئیک اسید 16:1
18:1
اولئیک اسید
گادولئیک اسید 20:1
اروسیک اسید 22:1
نروونیک اسید 24:1
واکسنیک اسید 18:1
مجموع MUFA

1
2
3
4
5
6
7

6n18:2
لینولئیک اسید
ایکوزا دی انوئیک اسید 20:2
آراشیدونیک اسید 6n20:4
ایکوزاتری انوئیک اسید 3n20:3
ایکوزاپنتانوئیک اسید )3n20:5 )EPA
دوکوزاهگزانوئیک اسید )3n22:6 )DHA
لینولئیک متیل استر اسید 19:2
مجموع PUFA
مجموع PUFA + MUFA
مجموع ω-3
مجموع ω-6
مجموع  /ω-6مجموع ω-3
مجموع EPA+DHA

نر ساری

ماده ساری

نر نوشهر

ماده نوشهر

0/29±0/13a
3/83±3/62abc
7/91±1/52c
0/22±0/15a
1/34±0/78a

0/60±0/43a
13/51±13/21c
5/48±3/77b
0/52±0/13a
3/17±2/21b

0/23±0/01a
3/06±2/78ab
3/45±2/11ab
0/25±0/03a
0/44±0/07ab

0/21±0/03a
5/07±0/37b
5/15±3/06b
0/24±0/15a
0/97±0/81ab

Nd

Nd

Nd

Nd

23/28

7/43

11/46

SFA

13/59
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MUFA

0/35±0/24a
2/35±1/20a
1/51±0/09a
0/26±0/04a

1/02±0/73a
3/49±2/34b
11/40±7/48c
0/49±0/29a

0/17±0/03a
1/28±0/02ab
2/79±1/57ab
0/19±0/04a

0/26±0/17a
1/04±0/08ab
1/10±0/15ab
0/13±0/05a

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

Nd

4/47

3/77±2/62b
20/17

0/46±0/45ab
4/89

Nd

2/53

0/10±0/00a
0/21±0/02a
2/81±0/12ab
0/13±0/07a
2/88±0/04abc
7/52±0/65c
0/37±0/11a
14/02
18/49
10/53
3/12
3/38
10/4
1/03

1/27±1/04a
0/19±0/05a
7/15±4/40a
0/14±0/03a
8/11±5/28c
24/05±15/20d
3/12±2/66b
44/03
64/2
32/3
8/61
3/75
32/16
1/9

0/45±0/05ab
0/13±0/02a
1/80±0/40ab
0/10±0/00a
2/26±0/58ab
5/32±0/44b
0/78±0/35ab
10/84
15/73
7/68
2/38
3/23
7/58
1/45

0/14±0/05a
0/16±0/08ab
1/35±0/86ab
0/06±0/01a
1/88±1/52ab
3/78±2/18ab
0/96±0/82ab
8/33
10/86
5/72
1/65
3/47
5/66
0/72

71

PUFA/SFA

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف آماری معنیدار میباشد = Nd .مشخص نشد.
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در ماهی ماده ساری و ماده نوشهر در فصل بهار کمترین
اسیدهای چرب برای مریستیک اسید ،مریستولئیک اسید،
لینولئیک اسید ،آراشیدیک اسید ،گادولئیک اسید و ایکوزا تری
انوئیک اسید مشاهده شد ولی برای ماهی ماده ساری در
فصل بهار اسیدهای چرب ایکوزا دی انوئیک اسید و
آراشیدونیک اسید کمترین مقادیر را قرار داشتند (.)p <0/05
بیشترین مقدار اسید چرب  DHAدر ماهی ماده ساری در
فصل بهار ،و پالمیتیک اسید و استئاریک اسید دارای باالترین
مقادیر در ماهی ماده نوشهر در فصل بهار بودند ()p <0/05
(جدول .)2
در جدول  ،3درصدهای  SFA ،MUFAو  PUFAاز
کل اسیدهای چرب (میلیگرم بر گرم روغن) اندازهگیری شده
در ماهیان سفید به تفکیک جنس ،فصل و منطقه نمونه-
برداری ذکر شده است .در جنس ماده ساری ،درصدهای
 MUFAو  PUFAبسیار بیشتر از زمستان بودند و درصد
 SFAدر زمستان بسیار باالتر از بهار بود .جنس ماده نوشهر
حاوی درصد باالتری از  SFAدر بهار بود در حالی که
 PUFAدر جنس نر نوشهر در بهار درصد بیشتری از جنس
ماده داشت ولی درصد  SFAدر جنس ماده نوشهر در بهار
 72به وضوح باالتر از ماهی نر ثبت شد .به طور کلی ،درصدهای
 SFAدر هر دو جنس و منطقه در زمستان باالتر از بهار بودند
در حالی که  PUFAدر هر دو جنس و منطقه درصدهای
باالتری در بهار نسبت به زمستان داشتند.
مطابق با شکل  ،1میانگین مقادیر اسید چرب  DHAدر
ماهیان سفید ماده و نر ساری و نوشهر در فصل زمستان
باالتر از اسید چرب  EPAدر هر دو جنس (به جز جنس ماده
ساری) در فصل بهار بود .به استثنای مقادیر  DHAو EPA

در ماهی ماده ساری در فصل بهار ،حداکثر مقادیر  DHAدر
هردو جنس ،هر دو فصل و هر دو منطقه به طور کلی بیشتر
از  EPAبرآورد گردید .همچنین کل  )97/73( DHAباالتر
از کل  45/49( EPAمیلیگرم بر گرم روغن) بود.
هر یک از اسیدهای چرب موجود در بدن ماهیان نر در
دو فصل بهار و زمستان در دو منطقه ساری و نوشهر با
یکدیگر مقایسه شدند .اسیدهای چرب مریستیک اسید و
مریستولئیک اسید در ماهی نر ساری در فصل زمستان
بیشترین مقدار را داشتند ( )p <0/05درحالی که ماهیان نر
ساری و نوشهر در فصل بهار حاوی کمترین مقدار از این
اسیدهای چرب بودند ( .)p <0/05اسید چرب  DHAبه
ترتیب در ماهی نر نوشهر و ماهی نر ساری در فصل زمستان
به طور معنیداری دارای بیشترین مقدار بود (.)p <0/05
اسیدهای چرب پالمیتیک اسید ،استئاریک اسید ،لینولئیک
اسید ،گادولئیک اسید ،EPA ،بهنیک اسید و اروسیک اسید
در ماهیان نر ساری و نوشهر در فصل زمستان از بیشترین
مقدار برخوردار بودند ( .)p <0/05در بین سایر اسیدهای
چرب در ماهیان نر هر دو منطقه و هر دو فصل تفاوت
معناداری مشاهده نشد (( )p <0/05جدول .)3
مقایسه کل اسیدهای چرب (میلیگرم بر گرم روغن) در
ماهیان سفید به تفکیک جنس ،فصل و منطقه نمونهبرداری
(شکل  )2نشان میدهد که مجموع اسیدهای چرب در
ماهیان سفید نر و ماده نوشهر و ماهیان نر ساری در فصل
بهار به طور قابل مالحظهای کمتر از بقیه موارد برآورد شد و
ماهیان سفید نر و ماده نوشهر در زمستان حاوی مقادیر نسبتا
باالتری از کل اسیدهای چرب بودند.

جدول  -3درصدهای  ،SFA ،MUFAو  PUFAاز کل اسیدهای چرب (میليگرم بر گرم روغن) اندازهگیری شده در ماهیان
سفید به تفکیک جنس ،فصل و منطقه نمونهبرداری
جنس -منطقه /درصد

نر نوشهر

ماده نوشهر

نر ساری

ماده ساری

( MUFAبهار)

21/11

11/24

13/93

23/06

( MUFAزمستان)

18/61

14/87

13/38

13/93

( SFAبهار)
( SFAزمستان)
( PUFAبهار)
( PUFAزمستان)

32/08

50/93

42/36

26/61

47/58
46/80
33/14

46/53
37/02
34/39

51/95
43/70
34/67

58/80
50/64
27/38

DHA

۴0
میلی گرم بر گرم روغن
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30
20
10
0
ماده نر نوشهر ماده نر ساری ماده نر نوشهر ماده نر ساری
نوشهر بهار ساری بهار نوشهر زمستان ساری زمستان
زمستان
زمستان
بهار
بهار

EPA

16
میلی گرم بر گرم روغن

12
8
۴
0
ماده نر نوشهر ماده نر ساری ماده نر نوشهر ماده نر ساری
بهار نوشهر زمستان ساری زمستان
ساری
نوشهر بهار
زمستان
زمستان
بهار
بهار

شکل  -1مقادير اسیدهای چرب  DHAو  EPAماهیان سفید نر و ماده در دو منطقه ساری و نوشهر

73

در بهار و زمستان سال 1395
120
100

60
۴0
20
0
نر نوشهر بهار ماده نوشهر
بهار

نر نوشهر
زمستان

ماده نوشهر نر ساری بهار ماده ساری
بهار
زمستان

نر ساری
زمستان

ماده ساری
زمستان

شکل  -2مقايسه کل اسیدهای چرب (میليگرم بر گرم روغن) اندازهگیری شده در ماهیان سفید به تفکیک جنس ،فصل و
منطقه نمونهبرداری

پروفایل اسیدهای چرب ماهیان سفید ماده (جدول )1
نشان داد که مریستولئیک اسید در ماهی نر نوشهر در فصل
زمستان دارای بیشترین مقدار بود ( )p <0/05درحالی که در

فصل بهار کمترین مقدار را داشت ( .)p <0/05این اسیدچرب
برای ماهیان ماده ساری در هر دو فصل تفاوت معناداری را
نشان نداد ( .)p <0/05همچنین استئاریک اسید در ماهی
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80

Food Technology & Nutrition / Summer 2020 / Vol. 17 / No. 3

بررسی اسیدهای چرب و ترکیب عضله ماهی سفید دریای خزر ()Rutilus frisii

ماده ساری در فصل زمستان دارای بیشترین مقدار بود
( )p <0/05درصورتی که کمترین آن در ماهیان ماده ساری
و نوشهر در فصل بهار مشاهده شد ( .)p <0/05ماهی ماده
ساری در فصل بهار حاوی بیشترین مقادیر اسیدهای چرب
اولئیک اسید و واکسنیک اسید بود ( )p <0/05ولی مابقی
ماهیان ماده کمترین مقدار را داشتند و با یکدیگر تفاوت
معناداری را نشان ندادند ( .)p > 0/05گادولئیک اسید در
ماهی ماده ساری در فصل زمستان در باالترین مقدار قرار
داشت ( )p <0/05و ماهی ماده نوشهر در فصل بهار حاوی
پایینترین مقدار آن بود ( .)p <0/05سایر اسیدهای چرب
موجود در بدن ماهیان ماده تفاوت معناداری را با یکدیگر
نشان ندادند (.)p >0/05
از کل  ،PUFAسه اسید چرب ( ω-3ایکوزا تری انوئیک،
ایکوزاپنتانوئیک ،و دوکوزاهگزانوئیک اسید) در مجموع
 12/14و  18/8درصد را به ترتیب در ماهیان ماده و نر ساری،
و  20/6و  20/5درصد را به ترتیب در ماهیان ماده و نر نوشهر
در زمستان شامل شدند .این روند در فصل بهار به صورت
 41/68و  13/59درصد به ترتیب برای ماهیان ماده و نر
ساری ،و  7/38و  9/91درصد به ترتیب برای ماهیان ماده و
 7۴نر نوشهر بود .از مجموع  ،PUFAدرصد کل ω-3ها در
نمونههای زمستان نوشهر ( )%41/12باالتر از ساری
( ،)%30/91و در نمونههای بهار ساری ( )%55/27بیشتر از
نوشهر ( )%17/29بود .نسبت مجموع  /ω-6مجموع ω-3
تفاوت چندانی بین دو فصل ،منطقه و جنس نداشت و تنها
در ماهی سفید نر نوشهر در زمستان نسبتا باالتر بود .بیشترین
نسبت  PUFA/SFAدر ماهیان سفید ماده ساری ( )1/9و
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ماده نوشهر ( )0/74به ترتیب در فصول بهار و زمستان برآورد
گردید.
 -ترکیب بیوشیمیايي

مقدار پروتئین ،چربی ،رطوبت و خاکستر عضله ماهیان
نر و ماده در دو فصل بهار و زمستان در دو منطقه ساری و
نوشهر از نظر آماری تفاوت معناداری را با یکدیگر نشان
ندادند ( .)p >0/05همچنین تفاوت معناداری بین ترکیبات
بیوشیمیایی عضله نرها و مادهها وجود نداشت ()p >0/05
(جدول  .)4از آنجا که نمونههای ماهی از یک کالسه طولی
( 390-440میلیمتر) انتخاب شدند ،پس از تعیین سن
مشخص شد که همگی در کالسه سنی  +4قرار داشتند .لذا
سن ماهیان تأثیری در ترکیب بیوشیمیایی عضله نداشت.

بحث
امروزه مصرف ماهی به عنوان یک منبع پروتئینی به
جای دیگر منابع پروتئینی ،باعث سوق دادن صنعت آبزی
پروری به سمت تولید فرآوردههای با کیفیت باال شده است.
میزان اسیدهای چرب ضروری و غیرضروری یکی از
مهمترین معیارها برای تعیین کیفیت گوشت ماهی است.
اسیدهای چرب جزء فعال لیپیدها هستند که نقش مهمی در
رشد و تغذیه دارند .به دلیل توسعه جوامع بشری ،تحقیق برای
منابع جدید غذایی ضروری و دانستن نوع و مقدار اسیدهای
چرب در فصول مختلف در ماهیان امری ضروری است.

جدول  -4ترکیب بیوشیمیايي (درصد) عضله ماهیان سفید نر و ماده در دو فصل زمستان و بهار در دو منطقه ساری و نوشهر
ماده

نر
مکان

فصل

ساری

زمستان

17/63±0/89a

بهار

16/61±0/08a

3/36±0/93a

زمستان

16/41±4/74a

2/81±0/95a

74/00±0/00a

بهار

17/16±1/04a

2/24±0/85a

75/39±1/75a

نوشهر

پروتئین

چربي

رطوبت

خاکستر

پروتئین

چربي

رطوبت

خاکستر

3/99±0/86a

74/00±2/83a

4/37±0/03a

17/27±0/58a

4/92±0/91a

75/00±1/41a

2/81±0/07a

75/97±0/67a

4/08±1/68a

15/38±0/60a

3/48±0/98a

76/13±0/90a

5/02±0/52a

3/79±1/45a

18/59±1/34a

2/99±0/12a

77/00±4/24a

4/42±1/37a

5/22±0/15a

15/37±0/93a

2/01±0/27a

77/60±0/53a

5/03±1/46a

حروف متفاوت در هر ستون نشاندهنده اختالف آماری معنی دار می باشد (.)p <0/05

)Mukhopadhyay & Ghosh, 2007; Wang et
& al.,1990; Jorjani et al., 2014; Abu Mahboob
 )Mousavi Nodoshan, 2017که با یافتههای پژوهش

جاری همخوانی دارند .گزارش شده است که دماهای محیطی
پایین درجه اشباعیت ( )Saturationرا برای اسیدهای چرب
در آبزیان افزایش میدهند ( .)Wang et al., 1990در این
تحقیق نیز مقدار کل  SFAدر زمستان ( 197میلیگرم بر
گرم روغن) بیش از  3/5برابر مقدار کل آن در بهار ( 56میلی
گرم بر گرم روغن) برآورد شد.
به طور کلی ،ماهیـان از نظر اسیدهای چرب چند غیر
اشباع به ویژه گروه امگا 3-اهمیت زیادی دارند که از این
میان ،اسیدهای چرب  EPAیــا ایکوزاپنتانوئیــک اســید
) (C20:5n-3و  DHAیــا دوکوزاهگزانوئیک اسید
) (C22:6n-3معروفتر هستند .کل اسیدهای چرب  DHAو
 EPAبه ترتیب  48درصد و  22/4درصد و جمعاً بیش از 70
درصد از کل  PUFAرا در هر دو منطقه ،دو فصل و دو
جنس شامل شدند .به طور کلی ،مقادیر اسیدهای چرب
 DHAو  EPAدر ماهیان سفید جنس نر و ماده در دو منطقه
ساری و نوشهر در فصل زمستان در حد باالیی قرار داشتند
که در فصل بهار و در زمان تولیدمثل به شدت کاهش یافتند.
این یافته مطابق با این واقعیت است که ماهیان دریایی
حاوی مقادیر باالتری از ( PUFAبه ویژه  DHAو )EPA
هستند که به خاطر نوع جیرههای آنها است که در نتیجه
نسبت  PUFA/SFAرا در این ماهیان باال میبرد ( Osman
 .)et al., 2001میانگین باالتر مقادیر اسید چرب  DHAدر
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در مجموع ،تعداد  20اسید چرب در ماهیان سفید نر و
ماده صید شده از ساری و نوشهر در مطالعه جاری شناسایی
گردید .در مطالعهای بر روی اسیدهای چرب ماهیان سفید
صید شده در بندر انزلی ،تعداد  26اسید چرب تشخیص داده
شد که اسید اولئیک باالترین مقدار ( 20/57درصد) را داشت
و سپس  )15/07( DHAو پالمیتیک اسید ( )13/91قرار
داشتند ( .)Jalili, 1387در مطالعه حاضر ،پالمیتیک اسید و
استئاریک اسید ( ،)SFAپالمیتولئیک اسید ( )MUFAو
 )PUFA( DHAاز بیشترین مقادیر در هر دو فصل ،منطقه
و جنس برخوردار بودند و در فصل بهار فقط اولئیک اسید
( )MUFAنسبتا بیشتر بود .در سایر مطالعات نیز باالترین
مقدار برای پالمیتیک اسید در میان اسیدهای چرب اشباع در
ماهیان از جمله ماهی سفید گزارش شده است

ماهیان سفید ماده و نر ساری و نوشهر در فصل زمستان
نسبت به اسید چرب  EPAدر هر دو جنس (به جز جنس
ماده ساری) در فصل بهار با یافتهای مشابه در ماهی
 )Emre et al., 2018( Capoeta antalyensisمطابق
است.
نسبت  ω-3/ω-6شاخص مناسبی برای مقایسه ارزش
غذایی ماهی است و مقدار توصیه شده آن بیش از  1:4بیان
شده است ( .)Valencia et al., 2006این نسبت در مطالعه
جاری تفاوت چندانی بین دو فصل ،منطقه و جنس نشان
نداد .در این تحقیق ،کمترین نسبت مجموع نسبت ω-3/ω-
 6در ماهیان سفید ماده ساری ( )3/12در زمستان و نر نوشهر
( )3/23در بهار بدست آمد .در مجموع ،این نسبتها باالتر از
مقادیر گزارش شده برای انواع ماهیان آب شیرین ،مانند
،)1/8( Oreochromis niloticus ،)1/07( Catla catla
و  ،)2/9( Cyprinus carpioهستند که در یک مطالعه
مروری مورد مقایسه قرار گرفتند ( .)Dey et al., 2017هر
چه نسبت  ω-3/ω-6در غذای مصرفی باالتر باشد ،مقادیر
 EPAو  DHAدر بدن باالتر میرود و از انواع بیماریهای
قلبی ،التهابی ،روماتیسم و سرطان کاسته میشود
(.)Superko et al., 2013
نسبت  PUFA/SFAشاخص کلیدی و مهمی جهت
تعیین ارزش تغذیهای ماهیان است و حداقل مقدار این نسبت
برابر با  0/45توصیه شده است ( .)HMSO, 1994در
پژوهش جاری ،نسبت مذکور از مقادیر حداقل  0/46و 0/72
به ترتیب در ماهیان سفید ماده ساری و نوشهر در فصول
زمستان و بهار ،تا مقادیر حداکثر  0/74و  1/9به ترتیب در
ماهیان سفید ماده نوشهر و ساری در فصول زمستان و بهار
متغیر بود .لذا نسبتهای باالتر  PUFA/SFAدر جنس ماده
هر دو منطقه میتواند بیانگر ارزش تغذیهای بیشتر ماهی
سفید ماده از این جهت باشد .همچنین ،حداکثر این نسبت در
ماهی سفید ماده در فصل بهار حدوداً سه برابر باالتر از فصل
زمستان بود که عالوه بر تفاوت جنسیتی ،وجود اختالف
فصلی را در ارزش تغذیهای این گونه نشان میدهد.
محتوای چربی و ترکیب اسیدهای چرب موجود در
اندامهای مختلف بدن ماهیان تحت تأثیر گونه ،جنس ،سن،
دمای آب ،میزان آلودگی و وضعیت تغذیه در فصول مختلف
قرار میگیرد ( .)Hedayati Fard & Jamali, 2009در
واقع ،ترکیب اسیدهای چرب الشه ماهیان بازتابی از نوع
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غذای مصرفی آنها است ( ;Eroldoğan et al., 2012

 )Rinchard et al., 2007کاهش مقدار و نوع اسیدهای
چرب به دلیل فرآیندهای زردهسازی و تولید تخم است چرا
که اسیدهای چرب با چند پیوند دوگانه ( )PUFAاز اهمیت
و ارزش باالتری برخوردارند و میزان غالب اسیدهای چرب با
 5و  6پیوند دوگانه مانند  EPAو  DHAدر تخمهای ماهی
سفید نیز مشاهده شد ( Hedayati Fard & Nemati,
 .)2009مقدار اسیدهای چرب اشباع ( )SFAدر تخم تازه
ماهی سفید  25/96درصد است و تحقیقات نشان دادهاند که
در تخم خام بسیاری از آبزیانی که تا کنون مورد بررسی قرار
گرفته اند ،پالمیتیک اسید از بیشترین مقدار در میان گروه
اشباع ( )SFAبرخوردار است ( & Hedayati Fard
 .)Nemati, 2009در مطالعه حاضر ،این اسید چرب در فصل
بهار به مقدار بیشتری از فصل زمستان کاهش پیدا کرد که
مؤید نتیجه فوق است .همچنین برای پالمیتیک اسید و
استئاریک اسید در گوشت آبزیان بررسی شده باالترین در
میان  SFAگزارش گردید ( .)Turan et al., 2007مقادیر
اسیدچرب لینولنیک اسید نیز برای جنس نر و ماده در فصل
بهار نسبت به فصل زمستان در منطقه ساری افزایش پیدا
کرد درحالی که مقادیر همین اسید چرب برای ماهیان نر و
ماده سفید منطقه نوشهر عکس منطقه ساری بود که نشان
دهنده اثرگذاری نوع منطقه بر میزان اسیدهای چرب در
ماهیان یک گونه است.
بین اسیدهای چرب اشباع در ماهیان سفید نر و ماده دو
منطقه ساری و نوشهر در فصل زمستان و بهار تفاوت
معناداری دیده شد .ماهیان نر دو منطقه مقادیر  SFAباالتری
را در فصل زمستان نسبت به فصل بهار نشان دادند ولی این
تفاوت اسیدهای چرب اشباع در بین ماهیان ماده در فصول
بهار و زمستان و مناطق ساری و نوشهر دیده نشد .همچنین
بین جنس نر و ماده ماهی خواجو ( Schizothorax
 )zarudyiتفاوت معناداری در بین محتوای ،SFAs
 MUFAsو  PUFAsدر عضله دیده نشد ( Zaki Pour
 )Rahimabadi, 2012که با نتایج حاضر در این مطالعه
همخوانی دارد .در مطالعهای نبود اختالف معنادار بین
گروههای مختلف اسیدهای چرب در جنس نر و ماده ماهی
گوشتخوار  Sprattus sprattusگزارش داده شد
(.)Usydus et al., 2012

اسید چرب نروونیک اسید تنها در ماهی ماده ساری و
در فصل زمستان دیده شد و این اسیدچرب در فصل بهار
مشاهده نشد .وجود این اسیدچرب در بافت ماهی ماده ساری
نشان میدهد که وجود بعضی از اسیدهای چرب در ماهی
سفید در دریای خزر تحت تأثیر منطقه قرار دارد و ماهیان
سفید ماده در مناطق مختلف (که میتواند تحت اثر دما و
شرایط تغذیهای باشد) میتوانند بعضی از اسیدهای چرب را
داشته باشند و آن را در فرآیند زردهسازی و تولیدمثل استفاده
کنند ،همانند نتیجهای که از این مطالعه بدست آمد .تأثیر
دمای محیط و شرایط تغذیهای بر ترکیب اسیدچرب گوشت
و اندامهای دیگر نظیر کبد در دو بخش تریگلیسرید و
فسفولیپید در یک مطالعه قبلی بیان شد ( Ibarz et al.,
 .)2005همچنین اختالفات معناداری در پروفایل اسیدهای
چرب بافتهای عضله و کبد در دو جنسیت نر و ماده Salmo
 truttaگزارش گردید (.)Akpinar et al., 2009
اختالفات ناچیز در مقدار اسیدهای چرب عضله و
همچنین مقدار کمتر اسیدهای چرب  PUFAsدر جنس ماده
میتواند مربوط به تغییرات جنسی در سیکل تولیدمثلی و
بکارگیری ذخایر چربی در تولیدات جنسی باشد ( Görgün
 .)& Akpinar, 2012اسیدچرب اروسیک اسید ()22:1n9
در ماهیان سفید نر و ماده مناطق ساری و نوشهر در فصل
زمستان دیده شد ولی این اسیدچرب در فصل بهار به دلیل
فعالیتهای تولیدمثلی و تخمریزی در فصل بهار نیز مورد
استفاده قرار گرفت و در ترکیب و بافت عضله ماهیان مشاهده
نشد.
افزایش میزان شوری باعث باال رفتن میزان رطوبت و
کاهش میزان چربی در عضله سیاه ماهی شد ولی هیچ
تاثیری روی کیفیت شیمیایی کبد ماهی نداشت
( .)Engardeh et al., 2011در مورد پروفایل اسیدهای
چرب ،شرایط مختلف پرورش هیچ تأثیری روی میزان
اسیدهای چرب اشباع ) (SFAدر عضله نداشت ،در حالی که
افزایش میزان شوری باعث افزایش میزان  SFAدر کبد
گردید .در مورد اسیدهای چرب با یک پیوند دوگانه
) ،(MUFAبا افزایش میزان شوری میزان آنها در هر دو
بافت عضله و کبد کاهش یافت ولی مقادیر اسیدهای چرب
غیر اشباع با چند پیوند دوگانه ) (PUFAبا افزایش شوری
باال رفت .در هر دو بافت عضله و کبد مقادیر دیکوزا هگزا
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انوئیک اسید ) (DHAو ایکوزاپنتانوئیک اسید ) (EPAکه از
اسیدهای مهم چرب امگا 3-هستند با افزایش شوری فزونی
یافت .تغییرات پروفایل اسیدهای چرب به هنگام استفاده از
تنشهای محیطی بیانگر اثرگذاری شرایط مختلف محیطی
بر ترکیب چربی ماهیان است به طوری که مقادیر ،SFA
 MUFAو  PUFAدر ماهیان سفید جنس نر و ماده در
فصول مختلف و مناطق مختلف (که دما ،شوری ،تغذیه و ...
متفاوت است) با یکدیگر متفاوت بود و عمالً کاهش اسیدهای
چرب در خالل فصل زمستان به دلیل فعل و انفعاالت مربوط
به تولید تخم و اسپرم در ماهیان رخ داد و در فصل بهار و در
زمان تخمریزی به پایینترین حد خود رسید .در تنماهی
کوچک ( )Euthynnus alletteratusبیشترین اسیدهای
چرب به ترتیب  ،SFA ،PUFAو  MUFAبودند ( Selmi
 ،)et al., 2008همان ترتیبی که در ماهیان سفید مطالعه
جاری نیز وجود داشت .در مطالعه آنها کمترین نسبت
 PUFA/SFAدر تابستان ثبت شد در حالی که این نسبت
در پژوهش جاری در نمونههای بهاری ماهیان سفید ماده در
هر دو منطقه ساری و نوشهر باالتر بود.
همان طور که در نتایج این مطالعه دیده شد ،منطقه
جغرافیایی بر مقادیر و انواع اسیدهای چرب ماهیان اثر
بسیاری دارد .بررسی مقدار اسیدچرب ماهیان دریای خزر (به
عنوان یک ذخیرهگاه بسته اکولوژیکی) و خلیج فارس (به
عنوان یک دریای مرتبط با دریاهای آزاد) مشخص کرد که
میانگین چربی کل ماهیهای خلیج فارس ( 2/89درصد) با
میانگین چربی تام ماهیهای دریای خزر ( 2/84درصد)
اختالف معناداری نداشت ( Mohammadi Baghmalaei
 .)et al., 1996مجموع اسیدهای چرب ( MUFAاسید
اولئیک و اسید پالمیتولئیک) و اسیدهای چرب SFA
(استئاریک  ،پالمیتیک و میریستیک) در ماهیهای خلیج
فارس به ترتیب  3و  10درصد بیشتر از ماهیان دریای خزر
بود ولی از لحاظ آماری اختالف معناداری مشاهده نشد.
تغذیه بسیاری از گونههای ماهیان در طول بلوغ جنسی
کاهش مییابد و لذا مراحل پایانی رشد گنادی وابسته به منابع
انرژی داخلی است ( )Perez et al., 2007و یکی از دالیل
کاهش مقادیر اسیدهای چرب ماهیان سفید نر و ماده در این
مطالعه نیز میتواند همین موضوع باشد .اسیدچرب واکسنیک
اسید در ماهیان سفید نر و ماده در مناطق نمونهبرداری ساری
و نوشهر در فصل زمستان مشاهده نشد ،درحالی که در فصل

بهار در ماهی ماده در منطقه ساری و در ماهی نر منطقه
نوشهر مشاهده شد .چنین روندی برای این اسیدچرب در
ماهی سفید هنوز مطالعه نشده و دلیلی برای این اتفاق
گزارش نشده است.
تفاوت مقادیر اسیدهای چرب در طول فصول مختلف
عالوه بر تغذیه (Arts et al., 2001؛  )Sargent, 1977و
درجه حرارت ( )Leger et al., 1977با شرایط بلوغ جنسی
نیز مرتبط است ( .)Alasalvar et al., 2002با پیشرفت
بلوغ جنسی در بهار مقادیر اسیدهای چرب دیکزا هگزا
انوئیک اسید ،لینولنیک ،لینولئیک و اولئیک در عضله ماهی
کاهش مییابد که میتواند به دلیل نیاز فیزیولوژیک ماهی
به جهت فرآیند ویتلوژنز باشد (.)Yeganeh et al., 2012
 DHAو  EPAدر فرآیند تولیدمثل دخالت دارند و وجود آنها
در رژیم غذایی مولدین موجب افزایش هماوری ،لقاح و
کیفیت تخم میشود؛ همچنین آراشیدونیک اسید در بلوغ
اووسیتهای مهرهداران دخالت دارد (.)Arts et al., 2001
در این مطالعه نیز کاهش مقدار این اسید چرب در فصل بهار
در ماهیان سفید ماده منطقه ساری و نوشهر مشاهده شد.
مقادیر چربی عضله ماهیان سفید نر و ماده در منطقه
ساری و نوشهر در فصول زمستان و بهار از لحاظ آماری
تفاوت معناداری نداشت ولی مقدار چربی در فصل زمستان
بیشتر از فصل بهار بود .در یک گزارش بدون در نظر گرفتن
جنس عنوان شد که مقدار چربی در زمستان افزایش یافت
که با نتایج این مطلعه همخوانی دارد (.)Guler et al.,2007
از سوی دیگر ،تغییرات فصلی معنیدار لیپید کل در بیشتر
اندامهای تنماهی کوچک ( )E. alletteratusبا بیشترین
چربی سر در زمستان مشاهده گردید (.)Selmi et al., 2008
محتوای چربی بافت عضله ماهی  Dentex dentexدر طی
مراحل مختلف بلوغ تفاوت معناداری را نشان نداد ( Özyurt
 .)et al., 2006همچنین مقدار چربی در عضله ماهی ماکرل
 Trachurus mediterraneusدر فصل تولید مثل در
کمترین مقدار خود بود ( )Tzikas et al., 2007که مشابه
با نتایج بدست آمده در این تحقیق است .بر اساس تقسیم-
بندی  ،)1978( Panetsosماهیان با چربی بیش از  8درصد
به عنوان ماهیان پرچرب ،ماهیان با چربی بین  8-3درصد به
عنوان ماهیان با چربی متوسط و ماهیانی با کمتر از  3درصد
چربی به عنوان ماهیان کمچرب تقسیمبندی میشوند که بر
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این اساس ماهی سفید در گروه ماهی با چربی متوسط قرار
.دارد
)Abramis brama( در جنس ماده ماهی سیم دریایی
مقداری از پروتئین و چربیهای عضله برای تأمین انرژی
مورد نیاز و بلوغ گامتهای تناسلی مصرف میشوند
 همچنین مقدار پروتئین عضله در ماهی،)Komova, 2001(
 در فصل تخمریزی کاهشTheragra chalcogramma
 مقادیر پروتئین، به طور مشابه.)Sorvachev, 1957( یافت
در بدن ماهیان سفید ماده در فصل بهار در دو منطقه ساری
و نوشهر کاهش غیرمعناداری داشتند که نتایج دو مطالعه فوق
.را تأیید میکند
رطوبت عضله در فصل تخمریزی ماهیان افزایش مییابد
.)Adburakhmanov, 1962; Tzikas et al., 2007(
مقادیر رطوبت بدن ماهیان سفید نر و ماده دو منطقه ساری
و نوشهر در فصل بهار افزایش غیرمعناداری یافت که میتواند
بیانگر مصرف مقدار پروتئین و چربی در طول فصل زمستان
 روند مصرف پروتئین.به دلیل فعالیتهای تولید مثلی باشد
Love, ( درماهیان غیرچرب با افزایش رطوبت گزارش شد
.)1976
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Introduction: Caspian kutum (Rutilus frisii) is of great importance among consumers. The
aim of this study is to investigate the changes in the fatty acid profiles of fish caught in east of
Sari and west of Noshahr.
Materials and Methods: The studied fish (three fish from each gender) were purchased in
winter and spring from Sari Shahid Beheshti Cooperative and the Veterans Cooperative of
Noshahr (east and west of Mazandaran province, respectively). Biochemical analysis and fatty 11
acid profile were determined by the application of gas chromatography using standard
methods.
Results: Stearic acid, oleic acid, and DHA were the highest in Sari in winter being the
significantly different from other fatty acids (p < 0.05). Total fatty acids in male and female
fish from Noshahr and male fish from Sari were significantly lower in spring than in the
others, and male and female fish from Nowshahr contained relatively higher total fatty acids
in winter. Maximum DHA values were higher than EPA in both sexes, seasons, and regions.
The chemical composition of male and female fish did not differ significantly in both seasons
and regions (p > 0.05). SFA percentages in both sexes and regions were generally higher in
winter than in spring, while PUFA percentages in both sexes and regions were higher in
spring than in winter. The percentage of ω-3 fatty acids (41.12%) in winter samples of
Noshahr was higher than that (30.91%) in Sari, and it was higher in spring samples of Sari
(55.27%) than that of Noshahr (17.29%). The lowest total ratios of ω-3/ω-6 were obtained in
Sari (3.12) in male fish in winter and in Noshahr (3.23) in spring. The highest PUFA/SFA
ratios were observed in Sari (1.9) and Noshahr (0.74) kutum in spring and winter,
respectively.
Conclusion: Fish examined in winter contained more fatty acids (especially DHA and EPA)
in the muscle and are therefore more important for human consumption. The two regions, two
seasons, and two sexes had significant effects on body biochemical composition and fatty acid
profile of Caspian Sea kutum.

