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عند تجميد لحم  6واألوميغا 3األوميغادراسة التغيرات في محتوى األحماض الدهنية 
 سمك البوري دهبان

(Liza aurata, Risso, 1810)    

  (3)ومفيد ياسين (2)وأديب علي  سعد (1)رنا مصطفى محمد*

 الالذقية، سورية.(. قسم اإلنتاج الحيواني، كلية الزراعة، جامعة تشرين، 1)
 (. قسم العلوم األساسية، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.2)

 (.قسم الكيمياء التحليلية والغذائية، كلية الصيدلة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية.3)

 (.mohamad@outlook.sa-ranaللمراسلة: م. رنا محمد، البريد اإللكتروني: )* 

 02/10/2019تاريخ القبول:    04/09/2019تاريخ االستالم: 

 الملخص
، من أجل تحديد 6/2017 جامعة طرطوس، خالل بّنفذت هذه الدراسة في مخابر كلية الهندسة التقنية 

(  Liza aurata, Risso, 1810الدهنية في لحم سمك البوري دهبان )التغيرات في محتوى األحماض 
أثناء التخزين بالتجميد على  ، وذلك  الذي يعّد أحد األنواع السمكية البحرية السورية ذات األهمية االقتصادية

تم جمع العينات السمكية بشكل عشوائي    .( يوم180،  120  ،60  ،0على فترات زمنية متتالية: )(ْم  18-)
 ( فردًا سمكيًا إلجراء التحاليل المطلوبة بمعدل40واقع اإلنزال لشاطئ محافظة طرطوس بما يقارب )من م

ثم حفظها على درجة حرارة ( فرد سمكي لكل مكرر، 1مكررات لكل تحليل، و)ثالثة ( أفراد سمكية وبـ3)
وهناك ُنزعت منها المناسل،   ،ْم بعد الصيد مباشرًة  بانتظار نقلها إلى المخبر خالل أقل من ساعة   ( 4-0)
  درجة جمّدت وخزنت عينات مماثلة على الجلد واألوعية الدموية ثمو العظام، و الرأس،  و األحشاء الداخلية، و 
وتم تحليل العضالت المأكولة فقط، بالحالة الطازجة والمجمدة خالل فترات التجميد المدروسة،   (ْم،-18)

من األنواع السمكية متوسطة المحتوى ( L. aurata)وفقًا لنتائج الدراسة، ُصنف النوع السمكي المدروس 
 Mono Unبع )كان محتوى النوع السمكي المدروس من األحماض الدهنية أحادية عدم التشو ،  من الدهن 

Saturated Fatty Acids ) و( أعلى من األحماض الدهنية المشبعةSaturated Fatty Acids)،   يليه
 MUFA ˃ SFA)(  Poly Un Saturated Fatty Acids)  األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع

˃PUFA)  فيها المحتوى  كانللعينات الطازجة مقارنًة بالعينات المجمدة التي(SFA ˃ MUFA 
˃PUFAكان محتوى العينات الطازجة للنوع السمكي المدروس من أحماض و ، ( بنهاية مدة التجميد
( على التوالي، بينما سجلت العينات المجمدة 4 %و ،ω3 ،ω6( )15، )6)، األوميغا3)األوميغا

يمكن تجميد ، لذا سبب أكسدة الدهون ب( يوم من التجميد على التوالي، 180و، 0)  خالل(  3.7و%،11)
( أشهر مع احتفاظه بقيمته التغذوية ضمن  5(ْم لمدة )-18على )  (L. aurata)نوع السمك البوري دهبان  

مدة أظهر تركيب األحماض الدهنية فروقًا معنوية هامة مع كما  الحدود الصالحة لالستهالك البشري،
 . (0.05) التخزين عند مستوى معنوية

 . 6، أوميغا3البوري دهبان، طرطوس، أوميغاالكلمات المفتاحية: 
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 : المقدمة
العالي  تعّد األسماك مصدرًا جيدًا للمواد الغذائية المفيدة لإلنسان، تعود القيمة التغذوية لألسماك لخصائصها الوظيفية الناتجة عن محتواها  

( EPA, DHA) من  ، بشكٍل أساسي محتواها(ω3) 3وخاصًة أحماض األوميغا  (PUFA)الدهنية عديدة عدم التشبعمن األحماض 
(Eicosapentaenoic acid,  C20:5) ،و(Docosahexaenoic acid, C22:6)  ،  التي لها دورًا وظيفيًا هامًا لصحة اإلنسان

(Gogus and Smith, 2010 .) 
(، يعتمد Persson and Londahl ,1993) المستخدمة منذ آالف السنين بسبب جودة المنتج العالية  يعّد التجميد إحدى طرق الحفظ 

 ,.Kolbe et al) مفهوم التجميد على خفض درجة حرارة المنتجات إلبطاء التلف مما يسمح بالحفاظ على طزاجة األسماك بعد إذابتها
ية لتغيرات غير مرغوب بها أثناء التخزين، وقد يؤدي التلف إلى الحد من ، ومع ذلك يمكن أن تخضع األسماك والمنتجات السمك(2004

 Fijuwara et al., 1988; Benjakul et)مدة التخزين، تنتج هذه التغيرات غير المرغوبة من دنترة البروتين )تغير طبيعة البروتين( 
al., 2005)    ومن أكسدة الدهون(Sarma et al., 2000; Richards, 2002) تخضع بروتينات العضالت لعدد من التغيرات مما . و

 . (Badii and Howell, 2002)يؤدي إلى تعديل خصائصها الهيكلية والوظيفية 
إلى إنتاج المركبات الطيارة المرتبطة  ،( عبر أكسدة الدهون أثناء التخزينPUFAيقود تدهور األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع )

المحتوى العالي من األحماض الدهنية غير المشبعة تجعل األسماك ذات حساسية عالية لألكسدة و ، (Pazos et al., 2005)بالفساد 
ترتبط تغيرات األكسدة بشكل أساسي بقوام وطعم األسماك، كما لوحظ أيضًا تغيرات باللون والقيمة التغذوية لألسماك في  و والتلف السريع، 

 . (Dragoev et al., 1998)روكسيدات المراحل الالحقة من أكسدة الدهون وتشكل البي
تنتشر هذه الفصيلة في جميع أنحاء العالم في المياه حيث ،  Mugilidae( إلى فصيلة البوريات Liza aurataينتمي البوري دهبان )

البحر و  لمتوسط،ينتشر على نطاق واسع في البحر األبيض او في المياه العذبة،  االساحلية المعتدلة والمدارية، كما تعيش بعض أنواعه
مصبات و يعيش في البحيرات الساحلية،  و (،  Thomson, 1990جنوب بحر قزوين، كذلك على طول ساحل المحيط األطلسي )و األسود،  
يعّد سمك البوري مصدرًا هامًا للغذاء في دول حوض البحر األبيض المتوسط منذ العصور  . ((Katselis et al., 2007األنهار 
الرخويات، وهو من األنواع السمكية ذات األهمية االقتصادية  و ، يتغذى على المخلفات، الطمي،   (Johnson and Gill, 1998)القديمة،  

(Velikova et al., 2012) . 
إّن األسماك إحدى المواد األساسية في الوجبات الغذائية في العديد من البلدان، تفيد معرفة بعض الجوانب الكيميائية الحيوية لألسماك 
)محتوى األسماك من الدهون والمعادن وتركيب األحماض الدهنية( المستهلكين والباحثين والصناعيين ألسباب عديدة ومختلفة، حيث 

المرتبطة باستهالك الدهون السمكية، كما قد يوفر تحديد بعض الخصائص  على صحة الجسمتأثيرات الصحية المفيدة هناك اهتمام بال
  الكيميائية الحيوية للنوع السمكي المدروس معلومات هامة للقيمة التغذوية لهذا النوع للمستهلكين الذين يرغبون بمعرفة بمعلومات مفصلة 

 تهتملباحثين باإلحصاءات والجداول الخاصة بالقيمة الغذائية وللمعامالت التصنيعية لألسماك، كما عن المنتج السمكي المستهلك، ول
لصناعات الغذائية في الحفاظ على جودة وطزاجة المنتجات السمكية، حيث تفتقر األنواع السمكية المصطادة من المياه البحرية السورية ا

معرفة وتقييم قيمتها الغذائية واتجاهاتها التصنيعية الالحقة، كما وتفتقر أيضًا إلى معرفة  إلى دراسة التركيب الكيميائي لها، وبالتالي 
حيث إّن ، التغيرات بتركيبها الكيميائي وقيمتها الغذائية ومدى الحفاظ على جودتها وصالحيتها لالستهالك البشري عند تخزينها بالتجميد
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دة عدم التشبع يجعلها ذات حساسية عالية للتلف بشكٍل أكبر بسبب كل من التفاعالت المحتوى العالي لألسماك من األحماض الدهنية عدي
ام  الكيميائية والميكروبية، حيث يحتل تدهور الدهون مكانًا هامًا ويحّدد مدة صالحية األسماك بدرجات الحرارة العادية، بالتالي تم استخد

 لى الخصائص التغذوية لألسماك وإطالة مدة صالحيتها لالستهالك البشري.بشكٍل كبير تقنيات التثليج والتخزين بالتجميد للحفاظ ع
 إلى: البحث يهدف
البروتين،  و الدهن، و من خالل تقدير محتواه من )الرطوبة،  (L. aurata)معرفة التركيب الكيميائي للنوع السمكي المدروس  ✓

 الرماد(. و 
وتقييم قيمته الغذائية وفقًا لمحتواه    ، المستخلص من لحم النوع السمكي المدروستحديد كمية ونوعية األحماض الدهنية في الزيت   ✓

 (. 3ω ،6ωمن تلك األحماض وبشكٍل خاص )
 (.  3ω ،6ω)  تركيب األحماض الدهنية وبشكٍل خاص على المحتوى من فيدراسة تأثير عملية الحفظ بالتجميد  ✓
تقدير المؤشرات المتبعة لتقييم القيمة الغذائية والصحية   من خالل المدروستحديد مدة التجميد المناسبة لحفظ النوع السمكي  ✓

 ومدى تعرض تلك الدهون لألكسدة.  هللدهون المستخلصة من لحم
 :مواد البحث وطرائقه

 تحضير العينات:
40-الطول الكلي )(غ وقياس 100-80بمتوسط وزن ) 6/2017خالل  ( Liza aurata) تم جمع عينات من النوع السمكي المدروس 

( أفراد سمكية 3) ( فردًا سمكيًا إلجراء التحاليل المطلوبة بمعدل40بما يقارب )( سم، من مواقع اإلنزال لشاطئ محافظة طرطوس، 30
( دقيقة، تم إزالة الرأس 30تم نقلها إلى المخبر خالل )  ( فرد سمكي لكل مكرر،1مكررات لكل تحليل، و)  وبثالثةللتحاليل المطلوبة 

واألحشاء وتقسيمها إلى شرائح من العضالت المأكولة، ُقسمت العينات إلى مجموعتين، المجموعة األولى اُستخدمت مباشرًة لتحليل 
موعة المتبقية تم االحتفاظ بها وحفظها التركيب الكيميائي وتحليل تركيب األحماض الدهنية للنوع السمكي المدروس كعينات طازجة، المج

(ْم إلجراء تحليل تركيب األحماض الدهنية على شرائح النوع السمكي المدروس المجمدة خالل  18-وتخزينها بالتجميد على درجة حرارة )
بالخالط العادي قبل إجراء ( ساعة، تم مجانسة العينات جيدًا 7- 10(ْم لمدة ) 2±4مدة التخزين، ثم إذابتها بالتبريد على درجة حرارة )

 ( يوم. 180،  120، 0،60التحاليل خالل مدة التجميد )
 
 

 
 

 
 

 ( 3(                                  مرحلة )2(                                مرحلة )1مرحلة )                
 . مراحل تحضير عينة لحم سمك البوري دهبان 1الشكل 
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 الكيميائية:    الختباراتا
 التركيب الكيميائي:

(ْم  105الرطوبة عن طريق التجفيف حتى الوزن الثابت على درجة حرارة )من ( L. aurata)تم تقدير محتوى النوع السمكي المدروس 
هاز المرمدة على  جتم تقدير الرماد باستخدام كما (، N*6.25باستخدام فرن التجفيف، تم تقدير البروتين باستخدام حهاز كلداهل )

(  (6-8( لمدة Soxhletهاز السوكسيليت )تم استخالص الدهن باستخدام جو (ْم حتى ظهور اللون األبيض الرمادي المتوهج، 550)
 . (AOAC, 1990)طريقة ساعة، وفقًا ل

 : تركيب األحماض الدهنية
من األحماض الدهنية المكّونة له باستخدام جهاز   (L. aurata)تم تحليل محتوى الزيت المستخلص من لحم النوع السمكي المدروس 

، وباستخدام عمود  Hewlett Packardنوع  (5975) بط بمطيافية نوع المرت(6890) ، نوع (GC-MSالكروماتوغرافيا الغازية )
درجة حرارة و ميكرومتر،  (0.25)ثخانة الفيلم و ( ميلي متر، (0.25القطر الداخلي و متر،  (30)طول  :، أبعاد العمود HP-5شعري 
تدفق الغاز الحامل ضمن  و غاز الهيليوم، :الغاز الحاملنظام الحقن بدون تجزئة، و (ْم، 230درجة حرارة منبع التشرد )و (ْم، 250الحاقن) 
 ,phenyl Methyl Siloxane)حشوة الطور الساكن و ( ميكروليتر، 2حجم العينة المحقونة )و ( ميلي ليتر في الدقيقة، (1.2 :العمود
%5) . 

 :التحليل اإلحصائي
( L.S.D)  (، وحسبت قيمة أقل فرق معنوي ANOVAتحليل التباين )(، تم إجراء  SPSSتم إجراء التحليل اإلحصائي باستخدام برنامج )

 (. 0.05عند مستوى معنوية )
 :النتائج والمناقشة

 Mehrnoush أظهر الباحثان  (.1الجدول ) في  ( L. aurata)تم عرض التركيب الكيميائي للنوع السمكي المدروس البوري دهبان 
and Mostafa, (2015)   التركيب الكيميائي للنوع السمكي(L. aurataمن جنوب بحر قزوين ) ،محتوى من الرطوبة، حيث بينا ال

( في دراسة  L. aurata)سجل أيضًا النوع السمكي و  .%( على التوالي 1.48،  3.94، 22.85، 77.39الرماد% ) و الدهن، و البروتين،  و 
%( على التوالي، كما   72.1،8.9الدهن % )و محتوى من الرطوبة،  ال ، (Zabihallah Bahmani et al., 2013) أجريت من قبل 

محتوى من ال أـن ، (Ghelichpour, and Shabanpour, 2011)في دراسة أجريت من قبل ( L. aurata)سجل النوع السمكي 
( في  L. aurata)%( على التوالي، كما سجل النوع السمكي   1.13، 79.50،17.02،1.34الرماد% )و الدهن،  و البروتين،  و الرطوبة،  

الرماد%   و الدهن، و البروتين، و الرطوبة،  محتوى منأن ال ( Sylvain Kamdem et al., 2008دراسة أخرى أجريت من قبل ) 
فًا هامًا وفقًا للنوع، يختلف التركيب الكيميائي الحيوي لعضالت األسماك اختال . إذاً ( على التوالي %1.42، 20.09،3.64، 74.45)

 Noel et)مكان وموقع العضلة ضمن الجسم و موسم الصيد، و الظروف البيئية، و العمر، و مرحلة النضج الجنسي، و التغذية، و الجنس، 
al., 2011; Roy and Lall,  2006) . 
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ّن محتواه من متوسطة المحتوى من الدهن، ألمن األنواع السمكية ( L. aurata)(، يصّنف النوع السمكي المدروس 1وفقًا للجدول ) 
(، وضمن الحدود المذكورة أيضًا من قبل  5-%15) (Stansby, 1976)الدهن كان ضمن الحدود المذكورة من قبل  

(Ackman,1989) . 
 ( L. aurata). التركيب الكيميائي لسمك البوري دهبان 1الجدول 

 غ( كمادة خام / 100التركيب الكيميائي  )غ 

 الرماد  الدهن  البروتين  الرطوبة 

73.2 ± 0.1 18 ± 0.4  7.35 ± 0.1 1.41 ± 0.07 

 )المتوسط الحسابي ± االنحراف المعياري( 

 (.  2)  ( في الجدولAckman,1989قد تم تصنيف األسماك وفقًا لمحتواها من الدهون ألربعة مستويات حسب الباحث )ل
 ( (Ackman,1989. تصنيف األسماك حسب محتواها من الدهون وفقاً للباحث  2 جدولال

 المحتوى من الدهون % 
Lean Fish Low Fish Medium Fish Fatty Fish 

2 ˂ 2-4 4-8 8 ˃ 

لألسماك ( للمحتوى العام (Love,1970 ضمن الحدود المذكورة من قبل (L. aurata)كما كان محتوى الدهن للنوع السمكي المدروس 
 .(0.2-25%من الدهون )

 تركيب األحماض الدهنية: 
من األحماض الدهنية المكّونة (  L. aurata)البوري دهبان    تم عرض التغيرات في محتوى الزيت المستخلص من النوع السمكي المدروس 

 (. 3(ْم بالجدول)18- له خالل التجميد على )
 (م  18-( من األحماض الدهنية عند التجميد على )L. aurataدهبان ). التغيرات في تركيب زيت البوري 3 جدولال

 األحماض الدهنية 

 غ( الزيت /100)غ

 مدة التخزين )يوم( 
LSD0.05 

Person- 

correlation 0  180 120 60 الشاهد 

(Myristic acid) 

C14:0 
5 ± 0.11c 5.2 ± 0.18bc 5.4 ± 0.014b 6.5 ± 0.013a 0.209 0.894 

(Palmitic acid) 

C16:0 
26 ± 0.62c 26.8 ± 0.73c 27.9 ± 0.25b 29 ± 0.83a 1.03 0.927 

(Margaric acid) 

C17:0 
1.5 ± 0.03d 1.6 ± 0.02c 1.8 ± 0.02b 2 ± 0.031a 0.065 0.919 

(Stearic acid) 

C18:0 
4.5 ± 0.07d 4.9 ± 0.01c 5.4 ± 0.02b 6 ± 0.04a 0.197 0.946 

(Pentadecanoic 

acid) C15:0 
3 ± 0.08c 3.1 ± 0.05c 3.3 ± 0.01b 3.7 ± 0.02a 0.124 0.941 

Σ SFA 40 ± 0.91c 41.6 ± 0.99c 43.8±0.314b 47.2±0.934a 1.63 0.954 

(Palmitoleic acid) 

C16:1(ω7) 
16 ± 0.11a 15.8 ± 0.13a 15.4 ± 0.14b 15.2 ± 0.12b 0.287 -0.771 

(Oleic acid) 

C18:1(ω9) 
19.5 ±0.13a 19.3 ±0.16ab 19.1 ±0.19ab 18.8 ± 0.22b 0.582 -0.633 

(Heptadecenoic 

acid) C17:1 
1 ± 0.004a 0.9 ± 0.004b 0.7 ± 0.009c 0.5 ± 0.013d 0.03 -0.957 

(Pentadecenoic 

acid) C15:1 
2 ± 0.03a 1.8 ± 0.01b 1.6 ± 0.02c 1.4 ± 0.017d 0.065 -0.929 
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(Myristoleic acid) 

C14:1 
2.5 ± 0.02a 2.2 ± 0.02b 2 ± 0.03c 1.8 ± 0.04d 0.081 -0.958 

Σ MUFA 41 ± 0.294a 40 ± 0.324a 38.8 ± 0.75b 37.7 ± 0.4c 1.045 -0.887 

(Linoleic acid) 

C18:2(ω6) 
1.5 ±0.013a 1.4 ± 0.019b 1.4 ± 0.028b 1.4 ± 0.023b 0.054 -0.382 

(Arachidonic    

acid) 

C20:4(ω6) 

1.2 ±0.012a 1.1 ± 0.017b 1.1 ± 0.022b 1.1 ± 0.014b 0.042 -0.312 

(Homo gamma 

Linoleic) C20:3 
0.8 ±0.026a 0.8 ± 0.033a 0.8 ± 0.015a 0.7 ± 0.011b 0.029 -0.373 

(Hexadecadienoic 

acid) C 16:2 
0.5± 0.029a 0.5 ± 0.017a 0.5 ± 0.006a 0.5 ± 0.001b 0.019 0.167 

Σ ω6 4 ± 0.08a 3.9 ±0.086ab 3.8 ±0.071bc 3.7 ± 0.049c 0.145 -0.872 

(Linolenic acid) 

C18:3 
2.2 ± 0.04a 2 ± 0.03b 1.9 ± 0.02c 1.6 ± 0.014d 0.073 -0.907 

(Eicosapentaenoic 

acid 

C20:5 (EPA) 

5.1 ± 0.02a 4.8 ± 0.07b 4.4 ± 0.06c 3.7 ± 0.04d 0.171 -0.971 

(Docosahexaenoic 

acid C22:6(DHA) 
6.2 ± 0.08a 5.8 ± 0.03b 5.4 ± 0.04c 4.7 ± 0.09d 0.209 -0.957 

(Stearidonic acid) 

C18:4 
1.5 ±0.008a 1.4± 0.015b 1.3 ± 0.023c 1 ± 0.021d 0.049 -0.949 

Σ ω3 15 ± 0.148a 14 ± 0.145b 13 ± 0.143c 11 ± 0.165d 0.502 -0.972 

Σ PUFA 19 ± 0.228a 17.9±0.231b 16.8 ±0.214c 14.7±0.214d 0.647 -0.96 

PUFA/SFA 0.47±0.005a 0.43±0.009b 0.38 ±0.013c 0.31±0.004d 0.015 -0.958 

ω3/ ω6 3.75±0.016a 3.58±0.012b 3.42±0.036c 2.97±0.081d 0.13 -0.946 

EPA+DHA)/C16 ) 0.43±0.008a 0.39±0.002b 0.35 ±0.003c 0.28±0.004d 0.014 -0.938 

 0.05األحرف المختلفة في السطر الواحد تدل على وجود فروق معنوية عند مستوى 

من األحماض الدهنية أحادية عدم التشبع  (L. aurata)(، محتوى العينات الطازجة من النوع السمكي المدروس 3) الجدول يظهر
(MUFA( )%41( يليه المحتوى من األحماض الدهنية المشبعة )SFA( )40( ثم األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع )%PUFA )
(%19( )MUFA ˃ SFA ˃PUFAوهذا يتوافق مع دراسات أخ ،)  رى، سجل النوع السمكي(L. aurata)    في دراسة ُأجريت من قبل 

Hedayatifard and  Yousefian, 2010) ،)األحماض الدهنية أحادية عدم التشبع، و محتوى من األحماض الدهنية المشبعة، ال
سجل أيضًا النوع كما ( على التوالي، SFA  ،MUFA ،PUFA( )35.19 ،46.36 ،%7.13األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع )و 

( SFA  ،MUFA ،PUFAمحتوى من )ال، Sylvain Kamdem et al., 2008))في دراسة ُأجريت من قبل  (L. aurata)السمكي 
 ( على التوالي. %15.48، 60.05،  24.23)

 Palmiticحامض البالمتيك )هي    (L. aurata)كانت األحماض الدهنية الرئيسة المكّونة للزيت المستخلص من النوع السمكي المدروس  
Acid, C16:0( من بين األحماض الدهنية المشبعة )SFA(، يليه حامض الستياريك 26%) منه ( فقد بلغ محتوى العينات الطازجة

(Stearic Acid, C18:0)   ( 4.5بنسبة%)سجل النوع السمكي  نتائج مشابهة في دراسات أخرى، فقد    . تم الحصول على(L. aurata )
(، وفي الدراسة التي  24.34%محتوى لحامض البالمتيك )أن    ((Hedayatifard and  Yousefian, 2010  في دراسة ُأجريت من قبل

http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Hedayatifard
http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Hedayatifard
http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Yousefian
http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Hedayatifard
http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Yousefian
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حامض البالمتيك من محتوى ( L. aurata)فيها النوع السمكي   سجل، (Sylvain Kamdem et al., 2008)ُأجريت من قبل 
يليه   ، (MUFA( سائدًا بالنسبة لألحماض الدهنية أحادية عدم التشبع )Oleic Acid, C18:1كان حامض األولييك )و ، (%13.56)

  ، 19.5األولييك، حامض البالميتوليك )ل محتوى العينات الطازجة من حامض  سجّ و (  Palmitoleic Acid, C16:1حامض البالميتوليك )
(، فقد سجل  (Hedayatifard and  Yousefian, 2010  نتائج مشابهة أيضًا من قبل  . كما تم الحصول على %( على التوالي16و

توافقت نتائج الدراسة    .( على التوالي 13.45%و  ،30حامض البالميتوليك )و حامض األولييك،  من    محتوى  (  L. aurata)النوع السمكي  
( مستويات عالية  L. aurata)، التي سجل فيها النوع السمكي   (Ben Rebah, et al., 2014)الحالية مع نتائج دراسة ُأجريت من قبل  

  (Sylvain Kamdem et al., 2008)في دراسة ُأجريت من قبل  (L. aurata)النوع السمكي من حامض األولييك، كما سجل 
  ، 25.38حامض األولييك )و فقد كان المحتوى من حامض البالميتوليك،  مقارنًة بحامض األولييك،    حامض البالميتوليكمستويات عالية من  

 .   (Pirestani et al., 2010)نتائج مشابهة أيضًا تم الحصول عليها أيضًا من قبل و  ، ( على التوالي15.24%و
كانت األحماض   و%(،PUFA, ω3 ( )15من األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع )  (L. aurata)كان محتوى النوع السمكي المدروس  

  .%( على التوالي 6.2و  ،5.1(، والتي سجلت في العينات الطازجة محتوى )(C22:6 DHA( ،C20:5 EPAالدهنية الرئيسة فيها )
محتوى من األحماض  ( (Hedayatifard and  Yousefian, 2010  سة ُأجريت من قبلفي درا( L. aurata)سجل النوع السمكي 

 Sylvainاسة ُأجريت من قبل في در  (L. aurata)النوع السمكي كما سجل %(، PUFA, ω3 ( )6.62الدهنية عديدة عدم التشبع )
Kamdem et al., (2008) ( محتوى من األحماض الدهنية عديدة عدم التشبعPUFA, ω3 ) (. 4.37)بلغ% 

( منخفضًا مقارنة بمحتواه PUFA, ω6من األحماض الدهنية  عديدة عدم التشبع )  ( L. aurata)كان محتوى النوع السمكي المدروس 
(، فقد سجلت العينات الطازجة من النوع السمكي المدروس محتوى من أحماض PUFA, ω3عديدة عدم التشبع )من األحماض الدهنية  

%(، 1.2( بنسبة )Arachidonic acid, C20:4كانت األحماض الدهنية الرئيسة فيها حامض األراشيدونيك )و %(،  ω6( )4)  6األوميغا
  في دراسة ُأجريت من قبلنتائج مشابهة تم الحصول عليها  .%(1.5بنسبة ) (Linoleic acid, C18:2) حامض اللينوليكو 

Hedayatifard and  Yousefian, 2010)  فقد سجل النوع السمكي ،)(L. aurata  )  مستويات منخفضة من األحماض الدهنية عديدة
 Sylvain Kamdemفي دراسة ُأجريت من قبل  (L. aurata)النوع السمكي كما سجل  %(،1ارب )( مايقPUFA, ω6عدم التشبع )

et al., (2008) ( محتوى من األحماض الدهنية عديدة عدم التشبعPUFA, ω6 )  (.7.36)بلغ% 
 ( L. aurata)( للعينات المجمدة من النوع السمكي المدروس SFA(، زيادة نسبة األحماض الدهنية المشبعة ) 3ُلوحظ من الجدول) 

نتائج مشابهة   .%( خالل مدة التجميد18( يوم، حيث زادت األحماض الدهنية المشبعة بنسبة )180( خالل مدة التجميد )%47.2-40)
( أشهر، فقد  6(ْم لمدة ) -24على )  (L. aurata)عند تجميد النوع السمكي   (Pirestani et al., 2010)تم الحصول عليها من قبل

(، حيث بلغت نسبة زيادة األحماض 41.06-49.89%( للعينات المجمدة خالل مدة التجميد )SFAزادت األحماض الدهنية المشبعة )
(، حيث Kundakci, 1979ضًا من قبل )نتائج مشابهة تم الحصول عليها أي .(21.5%) ( في تلك الدراسةSFAالدهنية المشبعة )

( شهر من التخزين على  18( بعد )mullet( في شرائح )SFA( )%37.48-31.75أظهر زيادة في نسبة األحماض الدهنية المشبعة )
    .( 18%)  ( في تلك الدراسةSFAْم، حيث بلغت  نسبة زيادة األحماض الدهنية المشبعة ) ( -18)

http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Hedayatifard
http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Yousefian
http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Hedayatifard
http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Yousefian
http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Hedayatifard
http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Hedayatifard
http://ascidatabase.com/author.php?author=M.&last=Yousefian
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( للعينات المجمدة من النوع السمكي المدروس MUFAانخفاض نسبة األحماض الدهنية أحادية عدم التشبع )(.  3)  ُلوحظ أيضًا من الجدول
(L. aurata)  (%37.7-41( فقد بلغت نسبة انخفاض األحماض الدهنية أحادية عدم التشبع ،)MUFA( )8.04 خالل مدة التجميد )%
على   (L. aurata)عند تجميد النوع السمكي   (Pirestani et al., 2010)نتائج مشابهة تم الحصول عليها من قبل ًا.( يوم180)
-41.05%( للعينات المجمدة خالل مدة التجميد )MUFA( أشهر، فقد انخفضت األحماض الدهنية أحادية عدم التشبع )6(ْم لمدة )-24)

 (.  %8.20) تلك الدراسة( في MUFA(، حيث بلغت  نسبة انخفاض األحماض الدهنية أحادية عدم التشبع )44.72
 .L)( للعينات المجمدة من النوع السمكي المدروس  PUFAأظهرت الدراسة أيضًا انخفاض نسبة األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع )

aurata)  ( بمعدل أكبر من معدل انخفاض األحماض الدهنية أحادية عدم التشبعMUFA يمكن أن يعزى هذا السلوك إلى الحساسية ،)
( لألكسدة الكيميائية واألنزيمية مقارنًة باألحماض الدهنية أحادية عدم التشبع PUFAلية لألحماض الدهنية عديدة عدم التشبع )العا

(MUFA) (Ke et al., 1977 ،) و( بلغت نسبة األحماض الدهنية عديدة عدم التشبعPUFA)  للعينات المجمدة من النوع السمكي
من التجميد على التوالي، حيث كانت نسبة انخفاض األحماض  اً ( يوم180، 0%(  خالل )(14.7 -19   ( L. aurata)المدروس 

 ,.Pirestani et alنتائج مشابهة تم الحصول عليها من قبل .%(22.6( خالل مدة التجميد )PUFAالدهنية عديدة عدم التشبع )
( أشهر، فقد انخفضت األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع 6(ْم لمدة )-24على )  (L. aurata)عند تجميد النوع السمكي  (2010)

(PUFA( للعينات المجمدة خالل مدة التجميد )%حيث بلغت  نسبة انخفاض األحماض الدهنية األحماض الدهنية 14.22-9.25 ،)
( MUFA+PUFAّن المحتوى العالي من األحماض الدهنية غير المشبعة )أ( كما  %34.9)   الدراسةفي تلك   (PUFAعديدة عدم التشبع )

 ,.Nazemroaya et al)( يجعلها أكثر حساسية لفقدان النوعية وتطور أكسدة الدهون SFAمقارنًة باألحماض الدهنية المشبعة )
2011)  . 

 .L) ( خالل مدة تجميد النوع السمكي المدروس ω3 ،ω6) 6، األوميغا3غابّينت الدراسة أيضًا انخفاض نسبة األحماض الدهنية األومي
aurata) 3محتوى من أحماض األوميغاال، حيث كان (ω3( )15،%11 ( خالل مدة التجميد )يوم180، 0 ) ًعلى التوالي، وكان  ا

على التوالي، فقد بلغت نسبة االنخفاض  اً يوم (180، 0( خالل مدة التجميد ) ω6 ( )4،%3.7) 6محتوى من أحماض األوميغاال
يمكن تفسير ذلك بأن المحتوى و ( يوم،  180( على التوالي بنهاية مدة التجميد )26.6)  ،%7.5(  ω3  ،ω6)  3باألحماض الدهنية األوميغا

 ,.Huss, 1995; Maestre et al) ( يجعلها أكثر حساسية وعرضة لألكسدة UFAالعالي من األحماض الدهنية غير المشبعة )
2011)) ، (Dragoev et al., 1998)  ،(Nazemroaya et al.,  2011) .  كما بلغت نسبة االنخفاض باألحماض الدهنية األوميغا

(ω3 ،ω6 في الدراسة التي أجريت من قبل )(Agustinelli and Yeannes, 2015) 29.9) ،%18.7 على التوالي عند تجميد )
  .(ْم لمدة سنة19-على )  Scomber japonicus)النوع السمكي ) 

( لتقييم التلف والتدهور  EPA ،DHA) C16:0/الذي يعبر عن االنخفاض في نسبة (Polyene Index) تم استخدام مؤشر البولين 
( ,EPA DHAّن أحماض )أل (Wada and Fang, 1992)األوكسيدي لألحماض الدهنية عديدة عدم التشبع في زيوت األسماك 
 (Jeong et al., 1990)دًا للحكم على أكسدة الدهون من قبل  سريعة التأكسد بسبب درجة عدم التشبع العالية، وقد تم اقتراحه مؤشرًا جي

(Lubis and Bukle, 1990)  فقد سجلت عينات الشاهد للنوع السمكي المدروس ،(L. aurata) ( 0.28انخفاضًا في تلك النسبة-
( يوم، مما يعكس تعرض 180%( خالل مدة التجميد )34.88( بنهاية مدة التجميد، حيث بلغت نسبة االنخفاض بمؤشر البولين )0.43

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0426.2008.01176.x/full#b8
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ون  النوع السمكي المدروس لألكسدة أثناء التجميد، حيث تشير العالقة السلبية بين هذه النسبة ومدة التخزين إلى استمرار آليات أكسدة الده
التي أجريت من  في الدراسة  %( 48.7(، حيث بلغت نسبة االنخفاض بمؤشر البولين )(Ke et al., 1977أثناء التخزين بالتجميد 

 ( أشهر.6(ْم لمدة )-24على )  (L. aurata)عند تجميد النوع السمكي   (Pirestani et al., 2010)قبل
( التي تشكل أهمية كبيرة 1:5-1:1مؤشرًا هامًا لتقييم القيمة التغذوية لزيوت األسماك، فقد كانت النسبة المقترحة )  ω3/ω6تم اقتراح 

، حيث سجلت العينات الطازجة من النوع السمكي .(Osman et al., 2001; Zuraini et al., 2006)بالنسبة للصحة البشرية 
(  3.75- 2.97) ( ، وقد لوحظ انخفاض هذا المؤشر مع زيادة مدة التجميدω3/ω6( )3.75قيمة لنسبة )  (L. aurata)المدروس 

، مما يشير إلى فقدان القيمة التغذوية للنوع السمكي المدروس أثناء التجميد، حيث بلغت نسبة االنخفاض اً ( يوم180بنهاية مدة التجميد )
 ,.Pirestani et alفي الدراسة التي أجريت من قبل %(35.38بلغت نسبة االنخفاض بهذا المؤشر ) كما%(، 20.8بهذا المؤشر )

 ( أشهر.  6(ْم لمدة )-24على ) (L. aurata)عند تجميد النوع السمكي    (2010)
( خالل  1˂كانت هذه النسبة )حيث (، PUFAإلى أّن األسماك مصدرًا جيدًا لألحماض الدهنية عديدة عدم التشبع ) P/Sيشير معدل 

،  (Hmso, 1994)  لباحث( وفقًا لـ0.45)   P/Sالحد األدنى المقترح لنسبة    حيث أن،  (L. aurata)مدة تجميد النوع السمكي المدروس  
في دراسة ُأجريت  (L. aurata)النوع السمكي كما سجل  (،0.47( للعينات الطازجة من النوع السمكي المدروس )P/Sكانت نسبة )و 

ُلوحظ انخفاض هذه النسبة مع زيادة مدة التجميد (، ثم  0.64)بلغت  قيمة لهذا المؤشر     (Sylvain Kamdem et al., 2008)من قبل  
في الدراسة   %(48.57بلغت نسبة االنخفاض بهذا المؤشر )كما    (،34%(، حيث بلغت نسبة االنخفاض بهذا المؤشر )0.31-0.47)

يعود هذا  و هر، ( أش6(ْم لمدة )-24على ) ( L. aurata)عند تجميد النوع السمكي    (Pirestani et al., 2010)التي أجريت من قبل
( مع االرتفاع لألحماض الدهنية PUFAلألحماض الدهنية عديدة عدم التشبع )  المعنوي االنخفاض    نتيجة(  P/Sاالنخفاض الهام بمعدل )

يمكن تفسير هذا االنخفاض إلى ما تؤكده الدراسات السابقة على حدوث معدالت هامة و مع زيادة مدة التجميد، وذلك ( SFAالمشبعة )
 (Losada et al., 2005, 2006;  Lugasi et al., 2007).   آلليات التحلل المائي عند تجميد أنواع مختلفة من األسماك

وارتباطًا قويًا  (0.05) أظهر تركيب األحماض الدهنية للنوع السمكي المدروس فروقًا معنوية هامة مع مدة التخزين عند مستوى معنوية
الذي بلغ بالنسبة لـاألحماض الدهنية المشبعة،  (Person- correlation)مع مدة التخزين وفقًا لقوة االرتباط حسب معامل بيرسون 

 على التوالي.  (0.96،  0.88،  0.95األحماض الدهنية أحادية عدم التشبع، ألحماض الدهنية عديدة عدم التشبع )و 
 االستنتاجات:

من األنواع ذات القيمة التغذوية من خالل محتواه العالي من البروتينات   (L. aurata)يعّد النوع السمكي المدروس البوري دهبان   •
 %(، على التوالي. 1.41،  7.35،  (18والدهون واألمالح المعدنية، التي سجلت 

 (. 7.35%نسبة )يصّنف النوع السمكي المدروس من األنواع ذات المحتوى المتوسط من الدهون ب •
( عاليًا مقارنًة بمحتواه من األحماض  MUFA( )%41كان محتوى النوع السمكي من األحماض الدهنية أحادية عدم التشبع ) •

 %(. PUFA( )19(، ثم محتواه من األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع )40%الدهنية المشبعة )

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1439-0426.2008.01176.x#b22
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1439-0426.2008.01176.x#b32
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1439-0426.2008.01176.x#b16%20#b17
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1439-0426.2008.01176.x#b18
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%( وبشكٍل خاص محتواها من ω3( )15)3 أحماض األوميغابلغ محتوى النوع السمكي من األحماض الدهنية الضرورية ك •
DHA)( )6.2 )%EPA) ( )5.16%(، باإلضافة إلى محتواه من األوميغا (ω6 ( الذي بلغ )ذات األهمية الصحية  4 ،)%

 العالية لإلنسان. 
 خالل مدة التجميد. %( 18( للعينات المجمدة من النوع السمكي المدروس بنسبة )SFAزيادة األحماض الدهنية المشبعة ) •
%(  22.6( للعينات المجمدة من النوع السمكي المدروس بنسبة  )PUFAانخفاض نسبة األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع ) •

 خالل مدة التجميد.
( للعينات المجمدة من النوع السمكي المدروس بمعدل أكبر من PUFAانخفاض نسبة األحماض الدهنية عديدة عدم التشبع ) •

(، حيث بلغت نسبة انخفاض األحماض الدهنية أحادية عدم  MUFAخفاض األحماض الدهنية أحادية عدم التشبع )معدل ان
 %( خالل مدة التجميد.MUFA( )8.04التشبع )

 التوصيات:
( أشهر مع االحتفاظ بقيمته التغذوية ضمن  5(ْم لمدة )-18على )  (L. aurata)يمكن تجميد النوع السمكي البوري دهبان  •

 الحدود التغذوية الصالحة لالستهالك البشري.
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Abstract 

This study was carried out at the laboratories of the Faculty of Technical 

Engineering, University of Tartus, during 6/2017, to determine the changes in 

fatty acid content in flesh of (Liza aurata, Risso, 1810), which is one of the Syrian 

commercial marine fish species, and that during frozen storage at (-18 °C) at 

consecutive time intervals  (0, 60,   120, and180) day. Fish samples were randomly 

collected from sites landing along the beach of Tartus governorate, and 

approximately (40) individuals were taken for the analysis with three replicates, 

and an individual for each replication, then kept it at (0-4) °C directly waiting to 

be transferred to the laboratory within less than an hour. There the gonads, 

internal organs, head, bones, skin and blood vessels were removed, then frozen 

and stored at (-18°C). The edible muscles of fresh and frozen samples were 

analyzed only during the studied periods of freezing. According to the results of 

the study, L. aurata was classified as a medium-fat content fish. The content of 

Mono Un Saturated Fatty Acids was higher than the Saturated Fatty Acids, 

followed by Poly Un Saturated Fatty Acids (MUFA ˃ SFA ˃PUFA) for fresh 

samples, but frozen samples content was (SFA ˃ MUFA ˃PUFA) at the end of 

the freezing period. The fresh samples content of  L. aurata of omega 3 and 

omega 6) were (15 and 4%) respectively, while it attained in the frozen samples 

(11 and 3.7%) during (0, 180) days of freezing time respectively, due to lipid 

oxidation, so it is possible to freeze L. aurata at (-18°C) for (5) months while its 

nutritional value retaining within the limits which are suitable for human 

consumption. Fatty acids have significant differences during storage duration at 

a significant level of (0.05). 
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