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چکیده
در سالهای اخیر تغییر در رژیم غذایی منجر به مصرف مقادیر باالی اسیدهای چرب اشباع ،بلند زنجیره غیراشباع امگا  6و
کاهش قابل توجه دریافت اسیدهای چرب بلند زنجیره غیراشباع امگا  3شده است .یکی از بهترین روشهای جذب و دریافت
بیشتر  ،PUFAs ω-3از جمله اسیدهای چرب  EPAو  DHAو تعدیل تناسب دریافت  ،n3/n6مصرف بیشتر ماهی است .لذا
در این تحقیق هدف بررسی ترکیب اسیدهای چرب در هفت گونه از ماهیان دریایی و پرمصرف خلیج فارس ،با ارزشهای
اقتصادی متفاوت قرار داده شد .ماهیان بصورت تازه از بازار بندرعباس تهیه و ترکیب اسیدهای چرب از طریق کروماتوگرافی
گازی مشخص گردید .نتایج این تخقیق نشان دادماهی کفشک ) )Pomadasys kakkamو سنگسر ( Pseudorhombus
 )elevatesدارای باالترین مقادیر اسیدهای چرب  %42/41(n3و  )%35و کمترین مقادیر اسیدهای چرب اشباع به میزان
( 30/13و  )%32/3وماهی حلوا سفید ( )Pampus argennteusبه عنوان یکی از گرانترین ماهیان دریایی جنوب کشور
دارایکمترین مقدار اسیدهای چرب مطلوب n3به میزان  %6/72و باالترین مقدار اسیدهای چرب اشباع به میزان  %42بوده است.
کلمات کلیدی :اسید چرب ،بلند زنجیره  ،امگا  ،6امگا  ،3ماهیان پر مصرف دریایی
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مقدمه
ماهی به جهت دارا بودن درصد باالیی از اسیدهای چرب
چند غیر اشباع امگا  (PUFAs ω-3) 3بویژه
ایکوزاپنتانوئیک اسید ) (EPAو دوکوزاهگزانوئیک اسید
) ،(DHAیک ماده غذایی فراسودمندبرای انسان بشمار
میآید ) .(Suzuki et al., 1986تمامی ماهیان دارای
اسیدهای چرب  EPAو  DHAمیباشند؛ اما مقدار آن
بسته به گونه ماهی ،شرایط محیطی نظیر تغذیه ،زیستگاه
و اینکه گونه مورد نظر وحشی یا پرورشی است ،متفاوت
است ).(Kris-Etherton et al., 2002
اسیدهای چرب امگا (Omega-3 fatty acids) 3
ترکبیات کلیدی و در پاره ای موارد ضروری برای رشد
طبیعی و نرمال افراد بشمار میروند .بنظر می رسد که
کمبود یا فقدان اسیدهای چرب امگا  3در رژیم غذایی و
دریافت زیاد اسید های چرب امگا  ،6عامل قابل توجه در
ابتال به بسیاری از بیماریها میباشند .بدن انسان توانایی
ساخت اسیدهای چرب چند غیراشباع  ω-3را ندارد و
میبایست آنها را از راه تغذیه منابع مناسب ،تامین کند
) .(Alasalvar et al., 2002امروزه مکمل های حاوی
امگا 3در گروه مکمل های پرطرفدارند و افراد برای
پیشگیری و درمان بیماریها از آنها استفاده مینمایند
(.)He et al., 2004
در حال حاضر محققین متعدد شواهدی قوی در مورد
تاثیر اسیدهای چرب امگا  3موجود در روغن ماهی ،بر
کاهش فشار خون و تری گلیسیرید و تاثیر بر آرتریت
روماتوئید ،ارائه کرده اند .تحقیقات گذشته نشان دادهاند
که حتی مقادیر ناچیز اسیدهای چرب امگا  3میتوانند
خطر حمله قلبی ،سکته مغزی و مرگ ناشی از بیماریهای
قلبی را کاهش دهند ،اما تحقیقات جدید این شواهد را رد
مینمایند و نشان داده شده است که افزایش مصرف
مستمر وروزانه ماهی یا حداقل مصرف روزانه  2گرم
اسیدهای چرب بلند زنجیره غیر اشباع فقط میتواند تا %7
آمار ابتال به سکته قلبی را کاهش میدهد ،و افزایش
مصرف تا  20گرم در روز نه تنها منجر به پیشگیری ،بلکه
میتواند با تنظیم آریتمی ،ایسکمی و تغییر در ساختار

غشایی سلول های میوکارد ،اثرات درمانی وکلینیکی نشان
دهد و هنوز تحقیقات در این زمینه ادامه دارد ( Weaver
.)et al., 2008, Lichtenstein et al., 2006
درباره اسیدهای چرب امگا  3و تاثیرات آنها بر سایر
بیماریها نیز تحقیقاتی انجام گرفته است .این بیماریها
شامل آسم ،سرطان ،افسردگی ،پسوریازیس ،بیماریهای
التهابی روده همچون بیماری کرون و کولیت
روده،بیشفعالی و آلزایمر میباشند .هرچند بعضی از این
تحقیقات نویدبخش هستند ،اما هنوز برای نتیجه گیری در
زمینه تاثیر اسیدهای چرب امگا  3بر بیماریهای مذکور
تحقیقات بیشتری مورد نیاز است ( Mozaffarian et al.,
.)2004
گاهی مطالعه در مورد انواع مختلف اسیدهای چرب امگا 3
میتوانند گیج کننده باشند .روغنهای ماهی وجود دارند
که حاوی مقادیر قابل توجه اسید دوکوزاهگزانوییک
)(DHAو ایکوزاپنتانوئیک اسید ) (EPAمیباشند.
همچنین منابع گیاهی حاوی اسید آلفا لینولنیک )(ALA
هستند که در بدن تبدیل به اسیدهای چرب امگا  3می
شود ( Mozaffarianet al., 2004, Lichtenstein et
 .)al., 2006بهرحال آخرین تحقیقات نشان داده است که
مصرف مستقیم اسیدهای چرب EPAو DHAبه عنوان
اسیدهای چرب زیست فعال میتواند اثرات سالمتی بخش
داشته باشد.از سوی دیگر ،با مصرف روغنهای گیاهی و
ماهیان سریع الرشد پرورشی از جمله تیالپیا که حاوی
مقادیر باالی اسید آراشیدونیک هستند ،تعادل
پروستگالندین های پیشساز ،thromboxanes
 leukotrienesو سایر واسطه های حفاظتی شیمیایی که
نقش حیاتی در تحریک پاسخ های ضدالتهابی دارند برهم
میخورد ) (Wada et al., 2007و به همین دلیل صرفاً
افزایش مصرف اسیدهای چرب  EPAو  DHAنمیتواند
موثر واقع شود ،بلکه باید همزمان جذب و مصرف
اسیدهای چرب آراشیدونیک و سایر اسیدهای چرب امگا 6
کاهش یابد و بهترین حالت مصرف دو بار در هفته ماهیانی
است که نسبت اسیدهای چرب  n6/n3در آنها کمتر از 1
باشد). (Wada et al., 2007
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در حال حاضر ،تمایل به مصرف به ماهیان پرورشی با
مقادیر باالی اسید آراشیدونیک و نسبت های نامطلوب
 n3/n6از جمله تیالپیادر ایران نیز افزایش یافته و از سوی
دیگر ،تمایل به مصرف برخی ماهیان گرانقیمت دریایی
منجر به محدودیت مصرف آنها بویژه دراقشار آسیبپذیر
در مناطق مرکزی کشور شده است .همچنین اطالعات در
زمینه پروفایل اسیدهای چرب بسیاری از گونه های
ماهیان دریایی جنوب کشور محدود است .لذا در این
تحقیق برای اولین بار ،وضعیت اسیدهای چرب مطلوب در
هفت گونه از ماهیان پرمصرف در آبهای جنوبی کشور
بررسی و مقایسه گردید.
مواد و روش کار
در این تحقیق 7 ،گونه از ماهیان پرمصرف آبهای جنوب
کشور (بندرعباس ،مهرماه  )1395جهت مطالعه و مقایسه
ترکیب اسیدهای چرب انتخاب گردید (جدول .)1

کروماتوگرام مربوط به هر گونه ماهی در مقایسه با منحنی
استاندارد شناسایی گردید.
تجزیه وتحلیل آماری
برای تجزیه وتحلیل آماری ،ازنرم افزار SPSS 19استفاده
شد .نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
بررسی شد. .داده های بدست آمده با استفاده ازروش
تحلیل واریانس یکطرفه ) (One-way ANOVAو انجام
آزمون تعقیبی  LSDدر سطح اطمینان  %95مورد تحلیل
آماری قرار گرفت.
نتایج
میزان چربی کل در فیله حلوا سفید از سایر فیله ها بیشتر
بوده ،میزان آن  %8/20بدست آمد ،در حالیکه حداقل
میزان چربی در فیله کفشک زبان گاوی به مقدار %0/25
دیده شد (شکل .)1

جدول  :1گونه های ماهیان مورد مطالعه و نام علمی آنها
Table 1: Fish species and their scientific names

ردیف

نام فارسی

1
2
3
4
5
6
7

حلوا سیاه
حلوا سفید
شیرماهی نیزه ای
هامور معمولی
سنگسر
کفشک زبان گاوی
صافی

نام علمی
Parastromateus niger
Pampus argenteus
Sphyraena forsteri
Epinephelus coioides
Pomadasys kaakan

شکل  :1چربی کل ( %از وزن فیله) در فیله گونه های ماهیان

Cynoglossus arel

مورد مطالعه(حروف التین متفاوت ،نشان دهنده وجود

Siganus javus

استخراج چربی
به منظور استخراج چربی و تعیین میزان چربی کل ،از
روش فولش( )Folchاستفاده شد ).(Folch et al., 1957
تعیین ترکیب اسیدهای چرب توسط دستگاه  GCپس از
متیالسیون اسیدهای چرب انجام گرفت در این تحقیق،
دستگاه  GCبا مارک  younglinساخت کرهجنوبی مدل
 6100و ستون  BPX70ساخت شرکت  SGEو با
مشخصات ) 60m×0.25mm×0.25µm (Filmمورد
استفاده قرار گرفت .در نهایت اسیدهای چرب موجود در

اختالف معنی دار است ).(p<0.05
Figure 1: Total Fat content (% from fillet weight) in
fillets of fish species studied

از میان فیله ها ،فیله کفشک ماهی دارای کمترین میزان
اسیدهای چرب  SFAبه مقدار  30/13درصد و فیله
ماهی صافی بیشترین میزان به مقدار  48/17درصد را
دربرداشت (شکل .)2
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شکل  :2میزان  %( SFAاز کل اسیدهای چرب) در فیله ماهیان
مورد مطالعه (حروف التین متفاوت ،نشان دهنده وجود
اختالف معنی دار است )(p<0.05
Figure 2: SFA (% of total fatty acids) in fillets of fish
species studied.

در فیله ماهی کفشک کمترین میزان اسیدهای چرب
 MUFAبه مقدار  15/28درصد و در ماهی حلوا سفید
بیشترین میزان اسیدهای چرب  MUFAبه مقدار 33/18
درصد اندازه گیری شد (شکل .)3

شکل  :3میزان  %( MUFAاز کل اسیدهای جرب) در فیله

شکل :4میزان  DHA ،PUFAو  %( EPAاز کل اسیدهای

ماهیان مورد مطالعه (حروف التین متفاوت ،نشان

چرب) در فیله ماهیان مورد مطالعه(حروف التین

دهنده وجود اختالف معنی دار است )(p<0.05

متفاوت ،نشان دهنده وجود اختالف معنی دار است

Figure 3: MUFA (% of total fatty acids) in fillets of
fish species studied.

)(p<0.05
Figure 4: PUFA, DHA and EPA (% of total fatty
acids) in fillets of fish species studied.

نتایج مربوط به میزان اسیدهای چرب  ،PUFAمیزان
اسید چرب  DHAو میزان اسید چرب  ،EPAدر هفت
ماهی مورد مطالعه در شکل  4نشان داده شده است .بر
اساس این نمودار فیله ماهی حلوا سفید کمترین میزان
( )%19/45اسیدهای چرب  PUFAو ماهی کفشک
بیشترین میزان ( )%47/72را دارا بود.

حداکثر میزان اسیدهای چرب  ω-3در نمونه های
آزمایش شده مربوط به اسید چرب  ،C22:6n3DHAبه
بیشترین میزان ( )%29/48در ماهی کفشک و کمترین
میزان ( )%6/72در فیله حلوا سفید اندازهگیری شد.
کمترین مقدار اسید چرب امگا  3اندازهگیری شده مربوط
به  ،C18:3n3بیشترین مقدار آن در فیله حلوا سفید
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( )%2/24و کمترین آن در فیله ماهی شیر ()%0/43
مشاهده شد.
در مجموع ،میزان  ω-3در فیله ماهی کفشک بیشترین
مقدار ( )%42/41و در فیله حلوا سفید کمترین مقدار
( )%15/37را بخود اختصاص داد (شکل.)5

شکل :6میزان کل اسیدهای چرب  %( 6ωاز کل اسیدهای
چرب) در فیله ماهیان مورد مطالعه (حروف التین متفاوت،
نشان دهنده وجود اختالف معنی دار است )(p<0.05
Figure 6: Total ω6 fatty acids and AA fatty acid (%
of total fatty acids) in fillets of fish species
studied.

شکل :5میزان  %( 3ωاز کل اسیدهای چرب) در فیله ماهیان
مورد مطالعه(حروف التین متفاوت ،نشان دهنده وجود
اختالف معنی دار است )(p<0.05
Figure 5: ω3 (% of total fatty acids) in fillets of fish
species studied.

میزان اسیدهای چرب ω-6

نسبت ω-6/ω-3

نسبت ω-6/ω-3در ماهیان مورد مطالعه در شکل  7نشان
داده شده است .کمترین میزان این نسبت در ماهیان
سنگسر و کفشک و بیشترین مقدار آن در فیله صافی و
فیله حلوا سفید بدست آمد.

براساس نتایج بدست آمده ،حداکثر اسید چرب ω-6

مربوط به فیله کفشک ماهی به میزان ( )%3/43و حداقل
مقدار آن نیز در فیله ماهی صافی ( )%2/22مشاهده شد
(شکل.)6

شکل :7مقادیر نسبت  %( ω-6/ω-3از کل اسیدهای چرب) در
فیله ماهیان مورد مطالعه (حروف التین متفاوت ،نشان
دهنده وجود اختالف معنی دار است )(p<0.05
Figure 7: ω6/ ω3 ratio in fillets of fish species studied.

در اکثر ماهیان مورد مطالعه ،مقدار اسید های چرب SFA

از اسیدهای چرب غیر اشباع کمتر بوده و در بین
اسیدهای چرب غیر اشباع ،میزان اسید های چرب
 PUFAبیشتر از  MUFAبدست آمد (شکل .)8
17
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شکل  :8مقایسه میزان اسیدهای چرب اشباع ) ، (SFAتک
غیر اشباع ) (MUFAو چند غیر اشباع) (PUFAدر
فیله ماهیان مورد مطالعه
Figure 8: The comparison between SFA, MUFA and
PUFA in fillets of fish species studied.

بحث
تحقیقات نشان داده است که رژیمهای غذایی دارای
نسبتهای باالی  SFA+MUFAمنجر به افزایش
کلسترول-استرهای لیپوپروتئینی با دانسیته پائین و
افزایش تصلب شرائین در انسان و سایر موجودات می
گردد .اگرچه مدتهاست رابطه میان مصرف بیشتر
اسیدهای چرب اشباع با تصلب شرائین مشخص گردیده
است ،اما تحقیقات اخیر نشان میدهد حتی فرآیندهای
تولید اسیدهای چرب غیراشباع از اشباع توسط آنزیم
 ، stearoyl-coenzyme A desaturaseاز جمله تولید
اسید اولئیک از استئارات مانع از القاء چاقی ،مقاومت
انسولینی و افزایش چربی خون نمیگردد.
در این تحقیق ،میزان چربی کل  ،%0/25–8/20میزان ω-
 %15/37 -42/41،3و میزان  %2/22–3/43،ω-6بدست
آمد  .بر اساس مقالهای مروری که توسط Hossain
( )2011در مورد میزان چربی و ترکیب اسیدهای چرب
چند گونه از ماهیان مهم از نقاط مختلف جهان گردآوری
شده بود ،میزان چربی کل این ماهیان  ،%0/1-16میزان
 %9/2-44/3 ،ω-3و میزان %1-35/5 ،ω-6بیان شد
( .)Hossain, 2011در میان ماهیان مورد مطالعه ماهی
حلوا سفید باالترین میزان چربی را با مقدار  % 8/20دارا
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می باشد و ماهی کفشک نیز کمچربترین ماهی %0/25
می باشد .دلیل این اختالف احتماالً به تفاوت در گونه،
سن ،موقعیت جغرافیایی ،شرایط رشد و تغذیه و جنسیت
که عوامل تاثیرگذار بر میزان چربی و پروفایل اسیدهای
چرب میباشند ،بازمیگردد (نوروزی و باقری،1396 ،
 .)Joordens et al., 2014در پژوهشی که در سال 2014
بر میزان چربی در ماهیان آبهای آفریقا ،هلند ،اقیانوس
هند و دریای شمال صورت گرفت ،میانگین چربی در
ماهیان مورد مطالعه در آبهای آفریقا  ، %3/3هلند ، %0/5
اقیانوس هند  %2و دریای شمال  %1/5بیان گردید .شایان
ذکر است که میانگین چربی بدست آمده در پژوهش
حاضر  %3/35بوده که به میزان چربی ماهیان آبهای آفریقا
نزدیک است (.)Joordens et al., 2014
با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق مشخص
گردید که ماهی حلواسفید چرب ترین ماهی و در آن
حداکثر اسیدهای چرب مربوط به اسیدهای چرب SFA
بوده ( )%47/37و بیشترین مقدار اسید چرب آن مربوط به
اسید چرب  )%28/92( C16:0میباشد .همچنین در این
ماهی میزان اسیدهای چرب  ω-6و  ω-3حداقل مقدار را
نشان (شکلهای 5و  )6می دهند .از سوی دیگر ،در این
پژوهش کمترین میزان  SFAدر کفشک ماهی و بیشترین
آن در ماهی صافی دیده شد .همچنین کمترین میزان
 MUFAدر کفشک ماهی و بیشترین آن در ماهی حلوا
سفید و کمترین مقدار اسیدهای چرب  ω-3در حلواسفید
( )%15/37و بیشترین آن در ماهی کفشک () %42/41
مشاهده شد .در مجموع ،میزان اسیدهای چرب غیر اشباع
در ماهی های مورد بررسی از اسیدهای چرب اشباع آنها
بیشتر بود که این نشاندهنده ارزش تغذیهای باالی آنها
میباشد .در این تحقیق دامنه نسبت SFA+MUFA:
 %3/98 PUFAدر ماهی حلوا و  %0/95در ماهی کفشک
بدست آمد.
در میان اسیدهای چربامگا  6مشاهده شد که اسید
آراشیدونیک بیشترین مقدار را در ماهی حلواسفید دارد .از
سوی دیگر ،اسیدهای چرب  DHAو  EPAکه جزء
مهمترین اسیدهای چرب  PUFAمیباشند ،کمترین

مجله علمی شیالت ایران

مقدار را در ماهی حلواسفید بخود اختصاص دادند.
تحقیقات نشان داده است که پرچرب بودن ماهی الزاماً
بدین معنا نیست که آن ماهی بهترین اسیدهای چرب را
دارد .در واقع ،یک شاخص مهم و کلیدی برای تعیین
ارزش تغذیهای چربی ماهی نسبت  ω-6/ω-3میباشد.
برای دامنه مقادیر مطلوب این نسبت در پژوهشهای
مختلف اعداد متفاوتی ذکر شده است .برای مثال ،در
پژوهش  Weaverو همکارانش در سال  2008در آمریکا
نسبت مطلوب برای ω-6/ω-3کمتر از  1بیان گردید .در
گونههای مورد مطالعه ،طیف نسبتهای  ω-6/ω-3برای
فیله ها از  %0/07–0/16بدست آمد و مشخص گردید تمام
ماهیان مورد بررسی دارای نسبتهای ایدهآلω-6/ω-3
برای مصرف میباشند ( .)Weaver et al., 2008در
تحقیق  Weaverو همکاران ( )2008مشخص گردید که
فیله ماهی تیالپیا حاوی حدود  %20اسیدهای چرب بلند
زنجیره غیراشباع امگا  %5 ،6اسیدهای چرب امگا  3و
نسبت  ω-6/ω-3برای ماهی تیالپیا که در حال حاضر
رتبه دوم مصرف جهانی را دارد ،بزرگتر از  2گزارش
گردید .این درحالی است که مقدار اسیدهای چرب بلند
زنجیره غیراشباع و امگا  6در قزل آالی پرورشی و ماهی
سالمون پرورشی در آمریکا و ایران ،کمتر از  %10و
اسیدهای چرب امگا  3حدود  %25-30بوده است (قمی و
همکاران.)1390 ،
آخرین تحقیقات نشان داده است که در واقع عدم تناسب
مقادیر اسیدهای چرب امگا  6و امگا  3و بیشتر بودن این
نسبت میتواند به سالمتی انسان لطمه بزند .بالعکس از
اثرات مهم افزایش مصرف اسید چرب EPAنسبت به
آراشیدونیک اسید ،مهار تشکیل پروستاگالندین از
آراشیدونیک اسید از طریق مهار سیکلواکسیژناز 1-است
(Rubio-Rodríguez et al., 2012; Saify et al.,

) .2003بعالوه ،سلول ها از جمله پالکتها قادرند اسید
چرب EPAرا با استفاده از آنزیم سیکلواکسیژناز ،1-به
 thromboxane A3تبدیل کنند ( ;Sasaki, 1989
 .)Schneedorferová, 2015اسید چرب EPAهمچنین
تولید  prostacyclinرا که مانع از تجمع پالکتها

سال بیست و هفت /شماره 2

میشود ،افزایش میدهد ( Shaffer and Nakamura,

 .)1989مهمترین اثر قطعی افزایش نسبت مصرف اسید
چرب  EPAبه اسید آراشیدونیک ،افزایش تولید
) ،prostaglandinE3 (PGE3از اسید چرب EPAبا
استفاده از آنزیم  cyclooxygenase-2میباشد ( Shaffer
 .)and Nakamura, 1989بنظر میرسد که PGE3
مشتق از  EPAاز بروز التهاب جلوگیری میکند ،در حالی
که  PGE2مشتق از اسید آراشیدونیک ،التهاب را افزایش
میدهد .اخیرا ،نشان داده شده است هر دو اسیدهای
چرب  EPAو  DHAدر بدن انسان بواسطههای ضد
التهابی شناخته شده با عنوان ریسولوینها و پروتکتینها
تبدیل می شوند (Shahidi and Wanasundara,
 .1998).در نتیجه ،نسبت آراشیدونیک اسید به اسیدهای
چرب بلند زنجیره  n-3در رژیم غذایی انسان یک عامل
بسیار مهم است که باالنس تولید ایکوزانوئید با منشا اسید
آراشیدونیک یا با منشأ  EPAروغن ماهی را تنظیم می
کند .لذا نسبت  ω-6/ω-3مهمترین پارامتر در ارزیابی
کیفیت روغن ماهی بشمار میرود .برای مثال ،ماهی شیر
یا حلواسفید دارای بیشترین مقدار نسبت  ω-6/ω-3و به
عدد  1نزدیکتر و میتوان گفت نامطلوبترین و
نامتناسبترین نسبت را داراست .در تحقیق ضیائیان
( )1389بر پروفیل اسیدهای چرب ماهی شوریده ،نسبت
اسیدهای چرب  ω-6به 0/24 ،ω-3گزارش گردید .این
نسبت در مقایسه با ماهی تیالپیا که در تحقیق Weaver
) )et al., 2008و در تحقیق مرادی و همکاران ()1391
باالتر از  2بدست آمده بود ،یک نسبت ایدهآل بشمار
میرود ،اما در مقایسه با ماهیان مورد مطالعه در تحقیق
حاضر از باالترین مقدار بدست آمده مربوط به ماهی حلوا
سفید ،باالتر است .در مطالعه بر پروفایل اسیدهای چرب
کپور ماهیان پرورشی نسبتهای  n6/n3درماهی
فیتوفاگ ،بیگهد ،آمور و کپور معمولی بترتیب ،0/86
 0/63 ،0/49و  1/6گزارش گردید (جرجانی و همکاران،
 .)1392جالب توجه اینکه در کپور معمولی که نرخ رشد
باالتری نسبت به سایر کپور ماهیان دارد ،نسبت  n6/n3به
ماهی تیالپیا ( )<2نزدیکتر است.
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Abstract
Changes in diet during the recent years have caused a marked increase in consumption of
saturated fatty acids and n-6 polyunsaturated fatty acids (PUFAs) with a concomitant decrease
in the intake of n-3 PUFAs. Increased fish consumption has been shown to be one of the best
way to increase dietary intake of long-chain n-3 PUFAs such as eicosapentaenoic acid and
docosahexaenoic acid and more balanced n-6: n-3 ratios. Our objective in this research was to
characterize fatty acid profile of 7 commonly consumed fish species with different prices,
from Persian Gulf. Fishes were collected from local market of Bandar abbas. Fatty acid
composition of samples was determined using gas chromatography. This analysis revealed
that Pomadasys kakkam and Pseudorhombus elevates contained highest concentrations of n3 PUFA, low saturated fatty acids (42.41%, 35%) and Pampus argennteus, as one of the most
expensive among southern marine fishes contained lowest concentrations of n-3 PUFA,
higher saturated fatty acids (6.72% , 42%).
Keywords: Fatty acid, Long chain, Omega 3, Omega 6, Most common marine
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