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چکیده
) چربـی موجـود در بافـت خـوراکی (عضـله)      DHA) و دوکوزاهگزانوئیک اسـید ( EPAتباط بین درصد ایکوزاپنتانوئیک اسید (در تحقیق حاضر ار

Penaeusمیگوي ببري سبز ( semisulcatus) و البستر (Thenus orientalisزیستی هاي ) صید شده از آبهاي خلیج فارس با برخی از ویژگی
کاهش DHAو EPAقرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هر دو گونه، با افزایش طول و وزن کل، درصد (جنسیت، طول و وزن کل) مورد بررسی

). >03/0pباشـد ( مـی و طول کل از نظر آماري معنی دارDHAیافته که در مورد میگوي ببري سبز تمامی این ارتباطات و در مورد البستر، فقط براي 
of total fatty %ربی میگوهاي نر (در چEPAهمچنین مشخص شد که درصد  acids38/12    ) بطور معنـی داري بیشـتر از مـاده هـا (% of

total fatty acids56/10(می) 01/0باشدp<.(

Penaeusکلیــدي:هـاي  واژه semisulcatus ،Thenus orientalis  ،ایکوزاپنتانوئیــک اسـید، دوکوزاهگزانوئیــک اســید  ،
زیستیهاي ویژگی

123مقدمه

بـه  3-آبزیان یکی از منابع اصلی اسـیدهاي چـرب خـانواده امگـا    
در درمـان بسـیاري از بیماریهـا ماننـد تصـلب      3-آیند. امگـا میشمار

التهاب مفصل و بیماریهاي مربوط به سنین باال مثـل  ،سرطان،شراین
. برطبق گزارشات انجمن قلب آمریکـا  )20(باشد میآلزایمر بسیار موثر

3-ري از سازمانهاي بین المللـی دیگـر، اسـیدهاي چـرب امگـا     و بسیا
باشند. ایـن  عروقی بسیار مفید می-براي سالمت قلب و بیماران قلبی

2کند که بزرگساالن براي حفظ سالمتشان، حداقل انجمن توصیه می
).4(وعده ماهی (ترجیحاً ماهیان روغنی) در هفته مصرف کنند 

،دمـا ،ی زیـادي از جملـه عمق  محیطـی و بیولـوژیک  عوامل زیست
،تاکسـونومی ،چرخه زنـدگی ،رژیم غذایی،درجه بلوغ،جنسیت،شوري

توانند بـر  مثلی و فصل میچرخه تولید،سن،اندازه،موقعیت جغرافیایی
ترکیب اسیدهاي چرب در آبزیان تاثیر بگذارند. شرایط زیست محیطی 

دانشکده محیط زیست، ، استاد واستادیار گروهارشناس ارشدکبه ترتیب -3و 2، 1
رنودانشگاه تربیت مدرسمنابع طبیعی و علوم دریایی، 

:Emailنویسنده مسئول :-(* mehdielahi61@gmail.com(

م خود را تغییر دهنـد  متابولیس،شوند تا حیوانات مطابق با آنهاباعث می
٤)PUFAاسیدهاي چرب چند غیراشباع ().17و14،10(و سازگار کنند 

براي بلوغ و تولید مثل میگوهـاي خـانواده   3-مخصوصاً مجموعه امگا
penaeidae  مهم و ضروري هستند. اسیدهاي چرب ایکوزاپنتانوئیـک

از مهمتــرین ٦)DHAو دوکوزاهگزانوئیــک اســید ( ٥)EPAاســید (
جـزء ترکیبـات   EPAآیند. به شمار می3-چرب خانواده امگااسیدهاي

نقش مهمی در توسـعه و  DHAباشد و اصلی ساختار غشاء سلولی می
5اسیدهاي چرب .)2(پوستان دارد رشد سیستم عصبی مرکزي سخت

-)، که از اسید لینولنیک به وجود مـی DHAو EPAباند دوگانه (6و 
.)3(باشد نوران دریایی میآیند، از مهمترین ویژگی روغن جا

گونه میگویی که در بخش شمالی خلیج فارس وجـود دارنـد،   5از 
-حساب مـی هاي غالب و مهم تجاري بهمیگوي ببري سبز، جزء گونه

آید که یکی از منابع مهم تامین کننده غـذا در سـطوح محلـی و ملـی     
گـردد. ایـن گونـه در    بوده و حتی به کشورهاي مختلف نیز صـادر مـی  

4- Polyunsaturated Fatty Acids
5- Eicosapentaenoic Acid
6 -Docosahexaenoic Acid

علوم و صنایع غذایی ایرانپژوهشهاي نشریه
44-49.ص،1389بهار، 1شماره ، 6جلد 

Iranian Food Science and Technology
Research Journal
Vol. 6, No. 1, 2010, p. 44-49

mailto:mehdielahi61@gmail.com


1389بهار، 1، شماره6نشریه پژوهشهاي علوم و صنایع غذایی ایران، جلد 45

60درصـد، در کویـت   95در بحـرین حـدود   ،درصد80یران بیش از ا
درصـد از صـید میگـو را بـه خـود      95درصد و در عربسـتان سـعودي   

. البسترها از جمله مشهورترین غـذاهاي  )19و18،9(دهدمیاختصاص
باشند. از آنجایی کـه در همـه البسـترها،    دریایی از نظر طعم و مزه می
هـاي  کـرده اسـت، از مهمتـرین بخـش    بافت انتهایی بدن خوب رشـد 

7. الزم به ذکر است کـه از  )8(دآیمیخوراکی این جانوران به حساب
از نظـر  Thenus، جـنس  Scyllaridaeجنس تشکیل دهنده خـانواده  

. هر دو گونه مورد مطالعـه در  )12(باشد مهمترین جنس می،اقتصادي
Decapodaاین تحقیـق (میگـوي ببـري سـبز و البسـتر)، از راسـته       

باشند که از لحاظ بیولوژیکی(مثل رژیم غذایی)  و اکولوژیکی (مثل می
هـاي  عمق زیستگاه) شرایط مشابهی داشته و همچنین هر دو از گونـه 

آینـد. لـذا جهـت انجـام مقایسـه،      مـی خوراکی مردم منطقه به حساب
باشند.میمناسب

چربـی در  DHAو EPAدر تحقیق حاضـر، ارتبـاط بـین درصـد     
منظـور  زیسـتی بـه   هـاي  ت خوراکی این دو گونه با برخـی ویژگـی  باف

مـورد تجزیـه و تحلیـل    ،شناسایی اندازه و جنس مناسبتر جهت تغذیـه 
قرار گرفته است.

هامواد و روش
Penaeusبرداري از میگوي ببري سـبز ( نمونه semisulcatus و (
ــتر ( Thenusالبس orientalis (ــاه در دي ــاي دور ا1387م ز از آبه

ساحل خلیج فارس (بخش شمالی خلیج فارس) حد فاصل بین جزیـره  
1-قشم تا کیش به مدت یک هفته، توسط کشتی تحقیقـاتی فـردوس  

به روش صید ترال کف انجام گرفت. از گونه میگوي ببري سبز، تعداد 
7ماده و 14نمونه (21نر) و از گونه البستر، 15ماده و 15نمونه (30

20ها بالفاصله پـس از صـید، در دمـاي منفـی     ونهنر) صید گردید. نم
ي انتقال به آزمایشگاه شـدند. در  گراد منجمد شده و آمادهدرجه سانتی

،هـا بـا آب مقطـر   آزمایشگاه پس از انجماد زدایی و شستشـوي نمونـه  
جنسیت (محفظه جنسی در ماده ها در قاعده سومین پاي حرکتی و در 

وزن کل (بـا اسـتفاده از   ،باشد)مینرها در قاعده پنجمین پاي حرکتی
گرم) و طول کل (فاصله بـین نـوك   0001/0ترازوي دیجیتال با دقت 

روستروم تا انتهاي تلسون در حالی که حیوان بـه صـورت صـاف قـرار     
. براي جداسـازي چربـی از روش   )13و8،7(گرفته است) تعیین گردید

Folch ز روشو بــه منظــور اســتري کــردن چربــی ا)6(و همکــاران
Metcalfe  ــاران ــري و  ا)16(و همک ــدازه گی ــراي ان ــد. ب ــتفاده ش س

از دستگاه هادر نمونهموجود DHAو EPAشناسایی اسیدهاي چرب 
)U.S.A. ,CP-3800سـاخت کشـور   Varian(کروماتوگرافی گـازي  

BPX70)µm25/0mm i.d.,25/0مجهز به ستون کـاپیالري  
m120سـاز و  دماي آشـکار استفاده شد. یونش شعله ايآشکارساز) و

دمـاي  و گـراد  درجه سانتی230و 260روي محل تزریق به ترتیب بر
10گراد تنظیم شد. بعد از مـدت  درجه سانتی160روي براولیه ستون

گراد در دقیقـه بـه دمـاي    درجه سانتی2دماي ستون با سرعت دقیقه،
دقیقه دما در این درجه 85نده شد. به مدترساسانتی گراد درجه 180

شـد. از  . از گاز نیتروژن به عنوان گاز حامل و کمکی استفاده باقی ماند
ــاتوگرام   ــازداري کروم ــان ب ــه زم ــکل  مقایس ــه (ش ــاي نمون ــا 1ه ) ب

آمـده از تزریـق محلـول اسـتاندارد اسـیدهاي      هاي بدستکروماتوگرام
هـا شناسـایی و در   مونـه اسیدهاي چرب موجـود در ن ، چرب متیل استر

به صورت درصد از کل اسیدهاي چـرب  DHAو EPAنهایت غلظت 
گزارش شدند.

EPAدر این کروماتوگرام، نسبت سطح زیر پیک دو اسـید چـرب   

)C20 : 5 n3 و (DHA)C22 : 6 n3هـاي  ) به سطح  زیر تمام پیک
شناسایی شده، بیانگر درصد این دو اسید چرب به کل اسیدهاي چـرب  

باشد. الزم به ذکر است که سطح زیـر پیـک   میجود در بافت عضلهمو
GCاسیدهاي چرب با اسـتفاده از نـرم افـزار     Workstation  نسـخه

محاسبه شد.41/6
SPSSو Excelافزارهـاي  هـا از نـرم  به منظور آنالیز آمـاري داده 

،هـا استفاده شد. جهت اطمینان از نرمال بودن توزیع داده5/11نسخه 
DHAو EPAو براي بررسـی ارتبـاط میـان    Shapiro-Wilkن آزمو

آزمــون ،زیســتیهــاي موجــود در عضــله میگــو و البســتر بــا ویژگــی
رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفت. بـه منظـور مقایسـه درصـد     

از آزمــون،هــاي نرمــالبــراي داده،در جنســهاي نــر و مــاده3-امگــا
Independent-Samples T test هــاي غیــر نرمــال از هو بـراي داد

استفاده شد.Kruskal-Wallisآزمون 

نتایج و بحث
بنـدي  سنجی و کالسـه ها زیستابتدا تمامی نمونه،در این تحقیق

نشان داده شده است.1سنجی در جدول شدند که خصوصیات زیست
) بـر روي میگـوي ببـري    Yilmaz)22و Yilmazنتایج تحقیق 

ل در میگوهــاي مــاده بیشــتر از ســبز نشــان داد کــه طــول و وزن کــ
در )5(نو همکـارا Dravaاي دیگـر کـه توسـط    نرهاست. در مطالعه

بر روي میگوي قرمز انجام گرفت مشخص شـد کـه وزن   2004سال 
همچنـین مشـخص شـده اسـت کـه      .ها بیشتر از نرها استبدن ماده

نتایج تحقیق حاضـر  .)13(البسترهاي ماده از البسترهاي نر بزرگترند 
، طول و وزن (اندازه) بیشـتري  ز نشان داد که جنس ماده هر دو گونهنی

نسبت به جنس نر دارند که با نتایج باال همخوانی دارد.
در DHAو EPAط بین طول و وزن کل با درصـد  ادر ادامه، ارتب

میگوي ببري سبز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که بـین  
داري جود ارتباط منفی معنیDHAو EPAطول و وزن کل با درصد 

EPAدرصـد  ،با افزایش طول و وزن،). به عبارت دیگر>03/0Pدارد (

داري کـاهش  در بافت عضله میگوي ببري سبز، بطور معنـی DHAو 
).2یابد (شکل می
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اي از کروماتوگرام پروفیل اسیدهاي چربنمونه - 1شکل 

مورد مطالعههاي خصوصیات زیستی گونهبرخی از-1جدول 
زیست
سنجی
گونه

تعداد
حداکثر
طول کل

)cm(
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)cm(
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)Mean±SE(

)cm(

حداکثر
وزن کل

)g(

حداقل
وزن کل

)g(

وزن کل
)Mean±SE(

)g(

نسبت جنسی
(ماده : نر)

61/461:1±00/1778/11066/2265/3±3023134/0میگو
43/1421:2±47/1504/23248/7237/11±21181346/0البستر

R2 = 0.1749
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R2 = 0.2242
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)>03/0Pدر کل اسیدهاي چرب بافت عضله البستر (DHAنمودار رگرسیون خطی طول کل با درصد - 3شکل 

مربوط به گونه البستر نیز نشان داد هاي نتایج حاصل از آنالیز داده
یابـد  میکاهشDHAو EPAدرصد ،که با افزایش طول و وزن کل

در ،DHAجز در مورد طول و درصـد  ،) ولی این ارتباط منفی3(شکل 
رسـد بـا افـزایش    مـی ) که به نظـر >03/0Pبقیه موارد معنی دار نبود (

هـم  EPAالبستر، ایـن ارتبـاط منفـی بـراي     هاي نمونهتکرار و تعداد 
معنی دار شود.

EPAپوستان توانایی محدودي در سـاخت  با توجه به اینکه سخت

دلیل این امر ممکن است به علت وجود تفاوت در )23(دارند DHAو 
عمق و رژیم غذایی بزرگترها و بالغین در مقایسه با جوانترهـا  ،زیستگاه

ها هستند و از جانداران کوچـک  وانها اغلب در مصببطوریکه ج،باشد
در ،کنندمثل پالنکتونها که سرشار از اسیدهاي چرب هستند تغذیه می

خـوار هسـتند و از بقایـاي موجـود در     زي و الشهکف،حالیکه بزرگترها
کنند.بستر تغذیه می
نیز نشان داد کـه  2006در سال )23(نو همکاراYingتحقیقات 

هـاي  کمتـر از خرچنـگ  ،هاي بـالغ در خرچنگDHAو EPAدرصد 
مشاهده کردند که در 1992ر سال د)Lytle)15وLytle.نابالغ است

، بـا افـزایش انـدازه بـدن از جـوانی بـه بلـوغ,        Spotو Cobiaماهی 
EPA+DHAیابـد.  (به صورت درصد کل اسیدهاي چرب) کاهش می
ارتبـاط منفـی   2002در سـال )11(و همکارانIversonطبق تحقیق 

مـاهی  در شـاه DHAو EPAداري بـین طـول بـدن و درصـد     معنی
1999در سـال  )21(و همکـاران Roustaianمشاهده شد. تحقیقـات  

اي میگو نشان داد که اسیدهاي چرب چند غیر اشباع در طی رشد گونه
Macrobrachiumبنام  rosenbergii  روندي افزایشی از خود نشـان
تحقیق حاضر همخوانی ندارد. در تحقیقی دیگر کـه بـر   دهند که بامی

گونه از میگوهاي آب شور و یک گونه از میگوهاي آب شیرین 4روي 
ــط  ــال )Rodriguez-Amaya)1و Bragagnoloتوسـ 2001در سـ

تـاثیري بـر اسـیدهاي چـرب     ، اندازه بدن (طـول و وزن) ،انجام گرفت
.نداشت

هاي نـر و مـاده   ر جنسدDHAو EPAمیانگین درصد ،در ادامه

در هر دو گونه با یکدیگر مقایسه شـدند و مشـخص شـد کـه درصـد      
EPA   ) در میگوهـاي جـنس نـر% of total fatty acids38/12(،

of total fatty %) بیشتر از جـنس مـاده (  >00/0Pداري (بطور معنی

acids56/10(داري بـین دو  باشد ولی در سایر موارد اختالف معنیمی
).4شاهده نشد (شکل جنس م
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) در کل اسیدهاي چرب EPA)Mean±SEمقایسه درصد - 4شکل 
)>00/0Pعضله میگو  بر اساس جنسیت (بافت

EPAدرصد ،پوستان آبزيگونه از سخت5در تحقیقی مشابه، در 

ها گزارش شد. دلیل این امر ممکن است بخـاطر  در نرها بیشتر از ماده
باشـد. دلیـل احتمـالی    EPAهـا بـه   ه با مادهنیاز بیشتر نرها در مقایس

ها رفته رفته میزان تري گلیسریدها افزایش دیگر این است که در ماده
یابد و از آنجایی که بخـش اصـلی تـري گلیسـریدها را اسـیدهاي      می

درصد اسیدهاي چرب چند غیـر  ،دهدچرب تک غیر اشباع تشکیل می
ین نکتـه نیـز ضـروري   ذکر ا).17(یابد ) کاهش میEPAاشباع (مثل 

طـی افـزایش طـول و    EPAباشد که با توجه به روند نزولی درصد می
وزن در میگو و البستر و همچنین بزرگتر بودن ماده ها در مقایسـه بـا   

در نرهـا) دور از انتظـار نمـی    EPAچنین نتیجه اي (باال بـودن  ،نرها
باشد.

بـا طـول  DHAو EPAتمامی ارتباطات یافت شده بـین درصـد   
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کل، وزن کل و جنسیت در میگوي ببـري سـبز و البسـتر در تحقیـق     
گزارش شده است.2حاضر بطور خالصه در جدول 

توان گفت که میگوها ي جنس نر و کوچک نسـبت  میبطور کلی
) را درEPA+DHA(3-درصد باالتري از امگا،به ماده ها و بزرگترها

چربـی کـل در   چربی بافت عضله دارند و به شرط ثابت بـودن میـزان  
توان پیشـنهاد داد  میبافت عضله (براي تمامی سنین و هر دو جنس)،

که میگوهاي نر و کوچکتر در مقایسـه بـا میگوهـاي مـاده و بزرگتـر،      
بیشتري در بافت خوراکی خود دارند و در نتیجه جهـت تغذیـه   3-امگا

رسـد کـه   مـی باشند. ولیکن ذکر این نکته ضروري به نظرمیمناسبتر

و تغذیه از میگوهاي کوچـک، مخصوصـاً میگوهـاي پرورشـی از     صید 
لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و لذا صید آنها را در عمل، غیـر  

سازد.میممکن

قدردانی
دانشـگاه تربیـت مـدرس و    هـاي  در پایان الزم است از مسـاعدت 
سید رضا اسود و سـرکار خـانم   ،همکاري آقایان دکتر تورج ولی نسب

رضایی تبار تشکر و قدردانی شود.سهیال 

معنی دار در نظر گرفته شده است)>05/0P(مورد مطالعه هاي زیستی در گونههاي با برخی ویژگیDHAو EPAروابط موجود بین درصد -2جدول 
نام گونه
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