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المستخلص

أجريت هذه الد ارسـ ـ ـ ــة لوصـ ـ ـ ــف التغيرات الشـ ـ ـ ــهرية في محتوى ألحماض الدهنية عديدة الالتشـ ـ ـ ــبع
 )ω-3 PUFAs( 3ال ــداخل ــة في تركيب ــة ال ــدهن الكلي ( ،)TLال ــدهون المتع ــادل ــة
األوميغ ــا
( )NLsوالفوسفورية ( )PLsلسمك الكوالي .جمعت العينات في الصباح الباكر مباشرة من قوارب
الص ــيد ومن محالت بيع الجملة بس ــوق األس ــماك بميناء طرابلس بواقع مرة واحدة عند نهاية ش ــهر
يونيو ،أغســطس ،أكتوبر وديســمبر من ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعام  2002م .اســتخدام خليط الكلوروفورم والميثانول
بنســبة ( )1 :2الســتخالص الدهن .تم فصــل الدهن المســتخلص الى  NLsو PLsبواســطة عمود
الكروماتوج ارف ومن ثم التعرف ك ـ ـ ــمًا ونوعًا على مكوناتهم من األحماض الدهنية باستخدام جهاز
 .GLCبينت النتائج أن أعلى محتوى  TLو NLsفي شهر أغسطس  ٪ 9.87و( ٪ 91.24غم/
 100غم دهن) على التوالي ،بينما س ـ ـ ـ ـ ــجل أعلى محتوى ( ٪ 42.39 PLsغم 100 /غم دهن)
في ش ــهر يونيو .أكدت نتائج التحاليل اإلحص ــائية وجود فروقات معنوية ( )P<0.01في محتوى
 TLو NLsو PLsواألحماض الدهنية ( )ω-3 PUFAsالداخلة في تركيب مكونات الدهون ما
بين األشــهر .لوحظ أن نســبة الحامض الدهني ديكوزاهكســانويك ( Decosahexaneoic acid,
 )DHAكانت أعلى من الحام ــض الدهني إيكو ازب ــنتانويك (،)ecosapentaenoic acid, EPA
حيث كان هو الحامض السائد في مجموعة ( )ω-3 PUFAsفي جميع مكونات الدهون .أعلى
محتوى  DHAو EPAالداخلين في تركيب  TLو NLsو PLsكان في ش ـ ـ ــهر (يونيو ،أغس ـ ـ ــطس
وديس ـ ــمبر) و (يونيو ،ديس ـ ــمبر وديس ـ ــمبر) على التوالي .بينما احتوت  PLsعلى أعلى نس ـ ــبة من
 DHAو EPAفي ش ـ ـ ـ ــهر ديس ـ ـ ـ ــمبر  22.80و % 7.94على التوالي .بلغت أعلى قيمة لمجموع
متوس ـ ـ ــط النس ـ ـ ــب المئوية لل  ω-3 PUFAsفي تركيب  %25.73 PLsمقارنة مع تركيب TL
 %20.03و .% 24.5 NLsخلص ـ ـ ــت الد ارس ـ ـ ــة أنه للتغيرات الش ـ ـ ــهرية تأثير على محتوى ω-
 3 PUFAsوعلى مكونات دهن سمك الكوالي.
الكلمات المفتاحية :الكوالي ،الدهون المتعادلة والفوسفورية ،حمض إيكو ازبـنتانويك ()EPA
وديكوزاهكسانويك (( ،)DHAاالوميغا .)3
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المقدمة

تنتمي أس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ــاك الكوالي ( Scomber japonicus )mackerelإلى عـ ـ ــائلـ ـ ــة األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقمريـ ـ ــات

 Scombridaeوهي من ضـ ـ ـ ــمن مجموعة األسـ ـ ـ ــماك الزرقاء السـ ـ ـ ــابحة والمتواجدة بش ـ ـ ـ ـواطيء ليبيا

المتميزة بغ ازرة مصيدها ابتداء من شهر مايو حتى شهر اكتوبر من كل عام .وتشكـ ـ ـ ــل هذه المجموعة

نسبة  ٪50من إجمالي كميات األسماك المصادة بليبيا والتي تقدر سنوياً بحوالي  50000طن متري
(منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة .)2005

المفهوم السـ ـ ــائد قديمًا عن دهون األسـ ـ ــماك كونها تدخل ضـ ـ ــمن اضـ ـ ــافة سـ ـ ــعرات ح اررية إلى

التغذية وتدخل في تركيب أنس ـ ــجة الخاليا وفي تكوين فوس ـ ــفولبيدات أغش ـ ــية الخلية .اال أن العديد من

الد ارس ـ ـ ـ ــات الحديثة أش ـ ـ ـ ــارت إلى أهمية دهون األس ـ ـ ـ ــماك من الناحية الغذائية ( Abouel-Yazeed
 )2013; Weichselbaum et. al. 2013والوقاية ( Atef & Ojagh, 2017; Calviello et

 )al. 2013; Khora 2013والتي تكمن في محتواهــا من األحمــاض الــدهنيــة عــديــدة الالتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبع

األوميغا ) )ω-3حمض إيكوزابنتانويك ( ) Ecosapentaenoic acidك

5 : 20

) (EPAوحمض

ديكوزاهكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانويــك (  ) Decosahexaenoic acidك  (DHA) 6 : 22والتي تؤثر على وظــائف
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفائح الدموية ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى دهون البالزما ،من خالل خفض مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الجلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريدات الثالثية

( ،) Jacobson et. al. 2012; Wei & Jacobson, 2011الكوليس ــتيرول ،البروتينات الدهنية
منخفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكثــافــة  ، (LDL) Low Density Lipoproteinالبروتينــات الــدهنيــة عــاليــة الكثــافــة

جدًا  (VHDL) Very High Density Lipoproteinورفع مسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى البروتينات الدهنية عالية
الكثاف  ( HDL) High Density Lipoproteinوميل للنزف الطويل الناتج عن انخفاض تكتل
الصفائح الدموية ( أحمد وبن خيال)Jacobson, et. al. 2012 ; 1997

تتـأثر طبيعـة دهون األس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاك بعـدة عوامـل أهمهـا عوامـل ذاتيـة وهي ذات عالقـة بـالعوامــل

الوراثية والفســيولوجية والمورفولوجية وعوامل بيئية والتي تعتمد على ظروف الحياة المحيطة باألســماك
وخــاصــ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ظروف التغــذيــة ;(Çelik, Diler & Küçükgülmez, 2005; Li et. al. 2013
)Zlatanos & Laskaridis 2007

نظ ًار لعدم توفر د ارس ــات محلية عن أس ــماك الكوالي  Scomber japonicusالمص ــادة من
ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواطيء ليبيا حول محتواها من الدهن الكلي ،الدهون المتعادلة والفوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفورية واألحماض الدهنية

المشــ ـ ـ ـ ــبعة وغير المشــ ـ ـ ـ ــبعة فقد أجريت هذه الد ارســ ـ ـ ـ ــة بغية التعرف على كل هذه المكونات وعالقتها
ال الى التعرف على االختالفات
باالختالفات الشـ ـ ـ ــهرية خالل موســ ـ ــم الصـ ـ ـ ــيد .تهدف هذه الد ارسـ ـ ـ ــة أو ً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
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الشـ ــهرية في محتوى الدهن الكلي ،الدهون المتعادلة والدهون الفوسـ ــفورية وذلك في ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينات سـ ــمك

الكوالي ( )Scomber japonicusالمصــادة محليا وهي موضــحة بالشــكل ( .)1ثانيًا التقدير النوعي

والكمي لبعض األحماض الدهنية المشبعة ،أحادية وعديدة الالتشبع المشبعة (االوميغا  3و )6الداخلة
في تركيب دهن سمك الكوالي الخاضع للدراسة ومدى تأثرها باالختالفات الشهرية.

شكل ( )1سمك الكوالي (.)Scomber japonicus( )mackerel
المواد والطرق
جمع العينات:
جمعت عينات أسـ ـ ـ ــماك الكوالي ) (Scomber japonicasبواقع مرة واحدة في الصـ ـ ـ ــباح الباكر
عند نهاية شهر يونيو ،أغسطس ،أكتوبر وديسمبر من الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعام  2002م مباشرة من قوارب الصيد او

من محالت بيع الجملة بس ــوق األس ــماك بميناء طرابلس للص ــيد البحري .وض ــعت العينات في أكياس
بالستيكية دا ـ ـ ـ ــخل حافظة مبردة ونقلت الى المختبر .وبوشر في تجهيز العينات لالختبارات الكيميائية
بمجرد وصولها للمختبر حيث استغرقت عملية النقل حوالي  15دقيقة.

تجهيز العينات:

جهزت عينات س ــمك الكوالي بقطع الرأس والذيل وإزالة األحش ــاء والعمود الفقري والقش ــور وتم

الحصــول على الجزء الصــالح لألكل وهذا الجزء فرم بأســتخدام الخالط الكهربي ( )blenderوأســتخدم
اللحم المفروم في استخالص الدهن.
التحاليل الكيميائية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
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استخلص الدهن الكلي باستخدام طريقة ( )Bligh & Dyer 1959بمزج وزن معين من عينة السمك
مع مزيج من الكلوروفورم والميثانول بنس ـ ـ ــبة ( )1 :2حجم  /حجم .قدر محتوى دهن أنس ـ ـ ــجة س ـ ـ ــمك

الكوالي من الـدهون الفوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفوريـة والمتعـادلـة وذلـك وفقـًا للطريقـة الموض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـة بمرجع ( & Hirsch

 .) Ahrens 1958وتم تجهيز أسـ ـ ـ ـ ـ ــترات الميثايل لألحماض الدهنية الداخلة في تركيبة الدهن الكلي

والدهون المتعادلة والدهون الفوس ـ ـ ـ ــفورية باس ـ ـ ـ ــتخدام  ٪ 6حمض كبرتيك في الميثانول (حجم  /حجم)

لمدة  14سـ ـ ــاعة على درجة ح اررة ْ 80م وف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق طريقة ) (Chapkin et. al.1983ثم حقن 0.1
ميكروليتر منها في جهاز الكروماتوجراف الســائل الغازي نوع ( .) Chromback 439وذلك للتعرف
على األحماض الدهنية بمقارنتها بأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــترات الميثايل لألحماض الدهنية القياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية .وفق الظروف
القياسية لتشغيل الجهاز التالية ،مادة االدمصاص ( ،)Silica WCOTطول العمود ( 50م × 0.25

مم) ،درجـة ح اررة الحقن (ْ 250م) ،درجـة الح اررة االبتـدائيـة للفرن (ْ 180م لمـدة (دقيقتين) ترتفع الى
ْ 190م بمعدل ْ 5م/دقيقة ( 5دقائق) ثم ترتفع مرة أخرى الى ْ 225م بمعدل ْ 10م/دقيقة (دقيقتين))،

الكاش ـ ـ ـ ـ ــف (اللهب الهيدروجيني ) ،)(FIDدرجة ح اررة الكاش ـ ـ ـ ـ ــف (ْ 270م) ،الغاز الحامل (الهيليوم)،
معدل سريان الغاز ( 21سم/ثانية).
التحليل االحصائي

اجري تحليل التباين لقيم محتوى الدهن الكلي ،الدهون المتعادلة ،الدهون الفوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفورية ،األحماض

الدهنية المش ـ ـ ـ ــبعة ،احادية الالتش ـ ـ ـ ــبع وعديدة الالتش ـ ـ ـ ــبع (األميغا 3و  )6باس ـ ـ ـ ــتخدام برنامج ()SAS

( .)Snedecor & Cochran, 1980قدرت االختالفات بين قيم المتوســطات خالل أشــهر الد ارســة
(يونيو ،أغســ ــطس ،أكتوبر وديسـ ـ ــمبر) عند مسـ ـ ــتوى معنوية ( .)p<0.01نتائج الدهن الكلي ،الدهون

المتعادلة ،الدهون الفوس ـ ـ ـ ـ ــفورية ،األحماض الدهنية المش ـ ـ ـ ـ ــبعة ،احادية الالتش ـ ـ ـ ـ ــبع وعديدة الالتش ـ ـ ـ ـ ــبع
(األميغا )3عبر عنها كمتوسط قيم  ±انحراف المعياري .كل التجارب أجريت في ثالث مكررات.
النتائج والمناقشة

الدهن الكلي:
يتبين من النتائج المبوبة بالجدول ( ) 1إن نسبة الدهن الكلي في سمك الكوالي قد تراوحت ما بين
 1.18ـ ـ ( 9.87جم  100 /جم لحم) وبلغت أعلى قيمــة لها  ٪ 9.87في شهر أغسطس وأقل قيمة
 ٪ 1.18في عينة شهر ديسمبر .التغير في نسبة الدهن لهذه السمكة خالل فترة الدراسة قد يعزى إلى

الحالة الفسيولوجية (مرحلة النضوج الجنسي ووضع البيض) التي تمر بها هذه السمكة وما يترتب عنها
من تغير في طبيعة التغذية وعمليات األيض وكذلك إتاحة الغذاء ،وهو ما يفسر انخفاض نسبة الدهن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
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خالل شهر يونيو وارتفاعها خالل شهر أغسطس .وهذا ما أكده كالً من ( ;Aidos et. al. 2002
Buzgeia 1995; Kołakowska 1991; kolakowska et. al. 1992; Krynowek et.

 )al. 1992; Henderson & Almatar 1989من أن األسماك أثناء مرحلة النضوج الجنسي

ووضع البيض تنفق كمية كبيرة من الطاقة يكون مصدرها األساسي الدهن .كما أكد ( & Hayashi
 ) Takagi 1978من أن األختالفات الموسمية في محتوى دهن سمك الرنجة واألسماك البحرية

األخرى ارتبطت مباشرة بمدى وفرة الغذاء .االرتفاع في محتوى دهن سمك الماكريل خالل شهر

اغسطس ربما يعكس األختالفات في محتوى دهن غذائها وهذا ما أشار إلية & (Sargent

)  Henderson 1986عندما وجد أن أسماك ( )Baltic herringمحتواه منخفض من الدهن نظ ًار

لكونها تتغذى على الهوائم النباتية والتي يتراوح محتوى الدهن بها من  1.9إلى  ٪ 13.6على أساس
الوزن الجاف بينما الرنجة المصادة من الجزر البريطانية محتواها مرتفع من الدهن بسبب تغذيتها على

مجذافيات األرجل ) ( calanoid copepodsوالتي يبلغ محتواها من الدهن أعلى من  ٪ 60على

أساس الوزن الجاف.

نتائج هذه الد ارســة تتفق مع ما وجده (  ) Bandarra et. al. 2001حيث ســجل أعلى نســبة للدهن
في ســمك الماكريل في عينات شــهر أغســطس وديســمبر وأقل محتوى للدهن ســجل في شــهر فبراير

خالل مرحلة وضـ ـ ـ ـ ــع البيض حيث تراوحت من  ٪ 1.4الى  ٪ 7.5عند د ارســ ـ ـ ــة التغيرات الفصـ ـ ـ ـ ــلية
لمحتويات دهن سـ ـ ــمك الماكريل .بينما أوضـ ـ ــح ( )El-Sherif et. al. 1995عند د ارسـ ـ ــة التغيرات
الفص ـ ــلية لمحتويات الدهن في األس ـ ــماك الس ـ ــطحية الص ـ ــغيرة في ليبيا أن هناك مس ـ ــتويين عاليين في

كمية الدهن في شــهر نوفمبر ومايو في ســمك الماكريل ســابقين لذروتي النضــوج .وأوضــح ( et. al.

 )Smith 1991في د ارســة أجريت على محتوى دهن ســمك الماكريل أن هناك مدى واســع لقيم نســبة

الدهن مابين األشـ ــهر وخالل كل شـ ــهر ويظهر أكثر وضـ ــوحاً خالل شـ ــهر يوليو حيث تراوحت نسـ ــبة

الدهن من 3.7إلى  ٪ 20.0ويرجح السبب الى اختالف التغذية ومستويات النضج.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
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جدول ( :)1نسبة الدهن الكلي والدهون المتعادلة والفوسفورية في عينات أسماك الكوالي خالل فترة
الدراسة.
الدهن الكلي

الدهون المتعادلة

الدهون الفوسفورية

غم 100 /غم لحم

غم 100 /غم دهن

غم 100 /غم دهن

أقسام الدهن
الشهر
يونيو

0.4 ± 1.77

a

4.1 ± 58.60

a

1.3 ± 42.37

e

أغسطس

0.3 ± 9.87

c

0.6 ± 91.24

b

0.4 ± 10.39

f

أكتوبر

0.03 ± 3.40

0.8 ± 80.74

c

1.4 ± 23.97

g

ديسمبر

0.1 ± 1.18

1.3 ± 68.33

d

1.0 ± 34.60

h

المتوسط العام

b
a

0.21 ± 4.06

3.84 ± 74.73

3.65 ± 27.82

* المتوسطات التي تحمل نفس الحرف في كل عمود ال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى معنوية .٪ 1

الدهون المتعادلة:

نتائج نســبة الدهون المتعادلة لســمك الكوالي موضــحة بالجدول ( .)1يتضــح من هذه النتائج أن التغير
في نسبة الدهون المتعادلة خالل أشهر الدراسة بلغت أعلى متوسط لها في شهر اغسطس ٪ 91.24

وأقل متوســ ـ ــط كان في شـ ـ ـ ــهر يونيو  .٪ 58.60أكدت نتائج التحليل اإلحصـ ـ ـ ــائي أن محتوى سـ ـ ـ ــمك

المـاكريـل من الـدهون المتعـادلـة يترافق مع االرتفـاع واالنخفـاض في محتواهـا من الـدهن الكلي ،حيـث
بلغت قيمة معامل االرتباط  .0.82 = rهذا يتوافق مع نتائج د ارس ــة )(Beltran & Moral 1990
فيما يخص االرتفاع واالنخفاض في نسـ ـ ـ ـ ــبة الدهون المتعادلة مع الزيادة واالنخفاض في نسـ ـ ـ ـ ــبة دهن

سـ ــمك السـ ــردين حيث بلغت نسـ ــبة الدهون المتعادلة في العينات المصـ ــادة في شـ ــهر مارس ٪ 85.8

ومحتوى الدهن  ،٪ 5.1أما العينات المص ـ ـ ـ ــادة في ش ـ ـ ـ ــهر يونيو ،فقد بلغت نس ـ ـ ـ ــبة الدهون المتعادلة

 ٪ 94.1ومحتوى الدهن  .٪ 10.9أجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ( ) Pozo et. al. 1990د ارس ـ ـ ـ ــة لتتبع التغيرات
الموسـيمية في تركيب دهن سـبعة أنواع من األسـماك السـابحة األسـبانية على مدار السـنة  ،فالحظ أن

نســب الجلس ـريدات الثالثية تتغير بتغير فصــل الســنة .وأن الجلس ـريدات الثالثية هي القســم الذي يمثل
أك بر نسبة في كل األسماك المدروسة باستثناء سمك األنشوفة والتونة ذو الزعنفة الزرقاء ( Bluefin

) tunaوالتي يمثل فيها هذا القسـ ـ ــم  ٪ 40من المجموع الكلي للدهن .مما سـ ـ ــبق يمكن القول بصـ ـ ــفة
عامة أن موسم الصيد يؤثر على كثير من األسماك في محتواها من الدهون المتعادلة.
الدهون الفوسفورية:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
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أوضـ ــحت النتائج وجود اختالفات كبيرة في نسـ ــبة الدهون الفوسـ ــفورية خالل األشـ ــهر المختلفة ،حيث

سـ ــجل أعلى متوسـ ــط لنسـ ــبة الدهون الفوسـ ــفورية في شـ ــهر يونيو  ٪ 42.37وأن أقل متوسـ ــط لنسـ ــبة

الدهون الفوســفورية كانت في شــهر اغســطس  ٪ 10.39كما هو موضــح بالجدول ( .)1وهذا ما أكده
( ) Nunes et. al. 1992عند د ارســة التغيرات الفصــلية لمحتوى دهن الســردين حيث بلغت نســبة

الدهون الفوسفورية والجلسريدات الثالثية في السردين المصطاد في أبريل  ٪ 31.8و  ٪ 61.7على
التوالي وفي ديس ـ ــمبر كانت النس ـ ــبة على التوالي  ٪ 28.3و  .٪ 64.9كما تبين من نتائج التحليل

اإلحص ــائي وجود عالقة ارتباط عكس ــية وقوية بين الدهن الكلي والدهون الفوس ــفورية حيث كانت قيمة
معامل االرتباط ( )= rلهذه العالقة  .0.90-أما فيما يخص العالقة بين الدهون الفوسفورية والدهون

المتعادلة فقد أوض ــحت نتائج التحاليل اإلحص ــائية وجود عالقة خطية غير مباشـ ـرة وقوية حيث كانت

قيمة معامل االرتباط ( )= rلهذه العالقة –  .0.99أكد ) (Beltran & Moral 1990على وجود
عالقة عكسية بين نسبة الدهون الفوسفورية ونسبة الدهن في سمك السردين حيث بلغت نسبة الدهون

الفوس ـ ـ ــفورية في العينات المص ـ ـ ــادة في ش ـ ـ ــهر مارس  ٪ 13.1ونس ـ ـ ــبة الدهن  ،٪ 5.1أما العينات

المصادة في شهر يونيو الصيف فقد بلغت نسبة الدهون المتعادلة  ٪ 5.4ونسبة الدهن .٪ 10.9
نسبة األحماض الدهنية الداخلة في تركيبة الدهن الكلي لسمك الكوالي.

الجدول  2يحوي النتائج الخاصــة بنســبة األحماض الدهنية المشــبعة وأحادية الالتشــبع وعديدة

الالتشــبع االوميغا ( 3و )6الداخلة في تركيبة الدهن الكلي لســمك الكوالي وذلك خالل األشــهر يونيو،
اغس ـ ـ ــطس ،اكتوبر ،ديس ـ ـ ــمبر .يتض ـ ـ ــح من هذه النتائج أن مجموعة األحماض الدهنية المش ـ ـ ــبعة قد

ش ــكلت أعلى نس ــبة في ش ــهري اغس ــطس وديس ــمبر حيث بلغت نس ــبتها  ٪ 49.00و ٪ 52.83على
التوالي من المجموع الكلي لألحمــاض الــدهنيــة .كمــا يالحظ أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاً من هــذه النتــائج أن الحــامض

الدهني البالمتيك  0 :16كان هو الحامض السائد في مجموعة األحماض الدهنية المشبعة خالل فترة
الد ارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة يلية حامض السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتياريك  0 :18ثم حامض المرسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيك  .0 :14وهذا يتفق مع نتائج
(  )Nazemroaya, Sahari & Rezaei 2009; Taheri et al. 2012عـ ـ ـل ـ ــى سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ــك
(.) Rachycentron canadum, Scomberomorus commersoni and Carcharhinus dussumieri.

أما مجموعة األحماض الدهنية آحادية الالتش ـ ـ ـ ـ ـ ــبع فجاءت في المرتبة الثانية بعد مجموعة األحماض
الدهنية المشبعة وتراوحت نسبتها ما بين  ٪ 25.07و ٪ 29.59من إجمالي األحماض الدهنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
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جدول ( :)2نسبة األحماض الدهنية الداخلة في تركيبة الدهن الكلي ،الدهون المتعادلة والدهون الفوسفورية لسمك الكوالي.
الدهن الكلي

الشهر
االحماض الدهنية
األحماض الدهنية المشبعة ()SFA
ك 0 : 14
ك 0 : 15
ك 0: 16
ك 0 : 17
ك 0 : 18
ك 0 : 20
المجموع
األحماض الدهنية أحادية الالتشبع ()MUFA
ك 1: 16
ك 1 : 18
المجموع
األحماض الدهنية عديدة الالتشبع
()Ѡ6/PUFA
ك 2: 18
ك 4 : 22
المجموع
األحماض الدهنية عديدة الالتشبع
()Ѡ3/PUFA
ك 3 : 18
ك 5 : 20
ك 6: 22
المجموع
األحماض الدهنية عديدة الالتشبع ()PUFA

أقسام الدهون
الدهون المتعادلة

الدهون الفوسفورية

يونيو

اغسطس

أكتوبر

ديسمبر

يونيو

اغسطس

اكتوبر

ديسمبر

يونيو

اغسطس

اكتوبر

ديسمبر

4.83
1.56
29.70
0.88
10.10
47.06

6.55
1.58
31.60
0.90
8.37
49.00

7.92
2.78
31.20
1.49
4.35
0.83
48.57

5.70
1.95
31.80
1.24
11.40
0.72
52.83

6.52
1.64
26.50
1.31
11.40
0.70
48.12

6.76
1.71
26.30
0.91
10.40
0.36
46.46

7.55
2.15
31.10
1.34
8.54
0.56
51.23

6.52
1.87
25.70
1.37
11.70
0.55
47.72

2.30
1.75
39.20
0.49
8.52
0.63
52.84

0.60
0.90
46.80
11.50
1.11
60.91

1.87
1.29
38.90
0.72
11.90
54.68

1.59
1.15
39.10
0.59
9.00
51.43

6.07
19.00
25.07

6.40
23.19
29.59

7.25
19.40
26.65

7.77
18.30
26.03

7.33
17.00
24.41

7.89
16.90
24.78

7.70
16.80
24.47

6.06
16.60
22.63

3.54
13.05
16.59

0.49
14.50
14.99

2.32
13.67
15.99

1.14
12.50
13.64

1.87
1.87

1.58
1.58

2.25
2.25

1.96
1.96

1.42
0.47
1.89

0.88
0.46
1.34

1.74
0.39
2.13

2.24
0.79
3.03

1.86
0.43
2.29

1.33
1.33

2.03
1.03
3.06

1.65
1.14
2.79

0.52
5.19
20.10
81.52
27.68

1.15
4.03
14.60
78.19
21.36

1.36
3.55
10.40
31.51
17.56

0.63
3.04
15.50
7.119
21.13

0.72
3.91
20.90
27.47
29.36

0.66
4.86
21.90
28.75
30.09

0.69
4.23
17.30
24.30
26.43

0.55
5.42
20.70
29.65
32.68

1.35
6.32
20.60
30.56
32.85

1.04
2.33
19.40
24.10
25.43

1.41
5.35
19.50
29.32
32.38

1.40
7.94
22.80
34.93
37.72
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الداخلة في تركيبة الدهن الكلي .وأن أقل نســبة كانت في عينة شــهر يونيو ،وبخصــوص مجموعة
األحماض الدهنية عديدة الالتش ــبع فقد تراوحت نس ــبتها ما بين  ٪ 17.52إلى  .٪ 27.68أكدت

النتائج الواردة بالجدول  2أن نسبة الحامض الدهني ديكوزاهكسانويك ك

6 : 22

في جميع عينات

سمك الكوالي خالل أشهر الدراسة كانت أعلى من الحامض الدهني إيكوزابنتانويك ك

5 : 20

حيث

تراوحت نسـ ـ ـ ــبة هذا الحامض بها ما بين  ٪ 20.10في عينة شـ ـ ـ ــهر يونيو و ٪ 10.40في عينة
ش ــهر اكتوبر .أكدت نتائج التحاليل اإلحص ــائية وجود اختالفات معنوية عند مس ــتوى()P<0.01

وذلك في محتوى األحماض الدهنية خالل أش ـ ـ ــهر الد ارس ـ ـ ــة .وهذه النتائج مماثلة لنتائج الد ارس ـ ـ ــة

التي قام بها ( ) Pozo et. al. 1990على بعض األســماك الســابحة الشــائعة في أســبانيا والتي
وجدت فيها اختالفات في نس ـ ـ ــبة كل من األحماض الدهنية المش ـ ـ ــبعة وآحادية الالتش ـ ـ ــبع وعديدة

الالتشــبع وذلك ما بين أنواع األســماك وخالل مدة الد ارســة والتي كانت لمدة ســنة  .تتفق نتائج هذه
الد ارس ـ ـ ـ ــة أيض ـ ـ ـ ــا مع ما س ـ ـ ـ ــجلة كال من ( ;Aidos et. al.2003; Aidos et. al.2002
 )Zlatanos & Laskaridis 2007من أن محتوى الـدهن وتركيبتـه من األحمـاض الـدهنيـة

يختلف ما بين األنواع وداخل نفس النوع وقد رجحوا هذا االختالف إلى عدة عوامل منها التغذية ،

الجنس  ،الحجم  ،الموسـم ومنطقة الصـيد .كذلك أكدت النتائج المتحصـل عليها من هذه الد ارسـة
ما ورد في النتائج التي تحص ـ ـ ــل عليها كل من ( Saglık et al. 2003; Bandara et. al.

 )Nazemroaya, Sahari & Rezaei 2009; 2001في كون أن الحامضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الدهنيين
ديكوزاهكسـ ـ ـ ـ ــانويك ك

6 : 22

وإيكوزابنتانويك ك

5 : 20

هما الحامضـ ـ ـ ـ ــان السـ ـ ـ ـ ــائدان في مجموعة

األحماض الدهنية عديدة الالتش ــبع بينما األحماض الدهنية األكثر ش ــيوعًا في مجموعة األحماض
الدهنية المشبعة هي البالمـتيك ك

0 : 16

والستياريك ك

0 : 18

والمرستيك ك

0 : 14

.

الشـ ـ ــكل ( )2يحوي نتائج نسـ ـ ــبة األحماض الدهنية عديدة الالتشـ ـ ــبع االوميغا  ( 3ك

5 : 20

وك

6 : 22

3 : 18

،ك

) الداخلة في تركيبة الدهن الكلي خالل فترة الدراسة .يتضح من هذه النتائج أن

متوسط نسبة األحماض الدهنية عديدة الالتشبع االوميغا  3بلغت في أسماك الكوالي المصادة في

شـ ـ ـ ـ ــهر يونيو  ٪ 25.86وفي شـ ـ ـ ـ ــهر اغسـ ـ ـ ـ ــطس  19.79وفي شـ ـ ـ ـ ــهري اكتوبر وديسـ ـ ـ ـ ــمبر على
التوالي ٪ 15.27و ٪ 19.20من المجموع الكلي لألحمــاض الــدهنيــة .وهــذا يتفق مع مــا وجــده

(  )Pozo et. al. 1990حيث سـ ـ ـ ــجلوا وجود اختالفات في نسـ ـ ـ ــبة كل من األحماض الدهنية
عديدة الالتش ــبع االوميغا 3الداخلة في تركيب الدهن الكلي لبعض من األس ــماك الس ــابحة الش ــائعة
في أس ـ ـ ـ ـ ــبانيا .وأن أهم األحماض الدهنية األوميغا 3الموجودة هي  DHAو . EPAوش ـ ـ ـ ـ ــكلت
مجموع األحمـاض الـدهنيـة االوميغـا 3أكثر من  ٪ 35من المجموع الكلي لألحمـاض الـدهنيـة في
ســمك الباكور واألنشــوفة والبلوفين وكانت نســبتها أقل في ســمك الماكريل وصــاورو البحر األبيض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المتوسـ ــط والبلشـ ــارد والصـ ــاورو فقد بلغت  ٪ 18.50 ،٪ 19.96 ،٪ 26.06و ٪ 17.90على
التوالي.

الدهون الفوسفورية

الدهون المتعادلة

الدهن الكلي

30

نسبة األحماض الدهنية ()%

25

20
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5
0
يونيو

أغسطس

أكتوبر

ديسمبر

الشهر
الشكل ( :)2نسبة األحماض الدهنية االوميغا ( )3 ωالداخلة في تركيبة الدهن الكلي والدهون
المتعادلة والدهون الفوسفورية.

نسبة األحماض الدهنية الداخلة في تركيبة الدهون المتعادلة.

ش ـ ـ ـ ــكلت مجموعة األحماض الدهنية المش ـ ـ ـ ــبعة أعلى نس ـ ـ ـ ــبة في تركيبة الدهون المتعادلة

لســمك الكوالي حيث تراوحت نســبتها ما بين  ٪ 46.46إلى  ٪ 51.23ثم جاءت بعدها مجموعة

األحماض الدهنية عديدة الالتش ــبع حيث تراوحت نس ــبتها ما بين  ٪ 24.30إلى  ٪ 29.65وهي
أعلى مما تحصـ ــل عليه بالنسـ ــبة للدهن الكلي وأن أقل نسـ ــبة قد سـ ــجلت في عينات شـ ــهر اكتوبر

بينما أعلى نســبة ســجلت في شــهر ديســمبر  .أما مجموعة األحماض الدهنية آحادية الالتشــبع فقد
أتت في الترتيب الثالث من حيث النسـبة حيث تراوحت نسـبتها ما بين  ٪ 22.63إلى ٪ 24.78

جدول .2

يالحظ ايضـ ـ ـ ـًا أن مجموعة األحماض الدهنية عديدة الالتش ـ ـ ــبع كانت نس ـ ـ ــبتها أعلى من

مجموعة األحماض الدهنية آحادية الالتشـ ــبع وذلك في عينات شـ ــهر يونيو ،اغسـ ــطس ،وديسـ ــمبر

حيث كانت على التوالي  ٪ 28.75 ،٪ 27.47و ٪ 29.65بينما مجموع هذه النس ـ ـ ـ ــب لش ـ ـ ـ ــهر
اكتوبر كانت مســاوية لمجموع نســب األحماض الدهنية آحادية الالتشــبع .كذلك فإن نســبة DHA
زادت خالل شـ ــهر اغسـ ــطس ،اكتوبر وديسـ ــمبر مقارنة بالنتائج المتحصـ ــل عليها في الدهن الكلي
والمبوبة بالجدول  .2بينما في ش ــهر يونيو لم يس ــجل أي تغير يذكر عن ما هو متحص ــل عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
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في نتائج الدهن الكلي حيث كانت النسـ ــبة المتحصـ ــل عليها  .٪ 20.90يتضـ ــح من الشـ ــكل ()2

تأثير األشهر على نسبة األحماض الدهنية االوميغا 3الداخلة في تركيبة الدهون المتعادلة لعينات

س ــمك الكوالي  .حيث بلغت أعلى نس ــبة لألحماض الدهنية االوميغا 3في س ــمك الكوالي في ش ــهر
اغسطس  ٪ 27.41وأقل نسبة في شهر اكتوبر ٪ 22.17

نسبة األحماض الدهنية الداخلة في تركيبة الدهون الفوسفورية.

النتائج المبوبة بالجداول ( )2توضح التغير في نسبة األحماض الدهنية الداخلة في تركيبة الدهون

الفوس ــفورية لعينات س ــمك الكوالي خالل ش ــهور الد ارس ــة .يتبين من هذه النتائج أن متوس ــط نس ــبة
األحماض الدهنية المشـ ـ ــبعة في سـ ـ ــمك الكوالي والمصـ ـ ــادة في شـ ـ ــهر يونيو بلغت  ٪ 52.84من
المجموع الكلي لألحماض الدهنية .كما بلغت متوسط نسبة األحماض الدهنية المشبعة في عينات

األسماك المصادة في شهر اغسطس  ٪ 60.91من المجموع الكلي لألحماض الدهنية .في حين
وصـلت نسـبة هذه األحماض في شـهر اكتوبر وديسـمبر على التوالي  ٪ 54.68و ٪ 51.43من

المجموع الكلي لألحماض الدهنية .أما فيما يخص متوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة األحماض الدهنية أحادية
الالتش ــبع في عينات س ــمك الكوالي المص ــادة في ش ــهر يونيو واغس ــطس واكتوبر وديس ــمبر فكانت

على التوالي  ٪ 15.99 ،٪14.99 ،٪ 16.59و ٪ 13.64من المجموع الكلي لألحم ـ ــاض
الدهن ية .وبلغ متوس ــط نس ــبة األحماض الدهنية عديدة الالتش ــبع في أس ــماك الكوالي المص ــادة في
ش ـ ـ ـ ــهر يونيو ،اغس ـ ـ ـ ــطس ،اكتوبر وديس ـ ـ ـ ــمبر على التوالي (،٪ 29.32 ،٪ 24.10 ،٪ 30.56

 )٪ 34.93من المجموع الكلي لألحماض الدهنية .كما وأن نسبة توزيع األحماض الدهنية عديدة

الالتشبع في الدهون الفوسفورية أعلى مما هو في الدهون المتعادلة باستثناء شهر اغسطس .هذه

النتائج مش ـ ـ ـ ـ ـ ــابهة للنتائج التي س ـ ـ ـ ـ ـ ــجلها ( ) Robich & Gruger 1968على س ـ ـ ـ ـ ـ ــمك الرنجة

( )Bandarra et. al. 1997على س ـ ــمك الس ـ ــردين .كما ذكر ( )Christie 1987أن الدهون
الفوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفورية تميل أكثر لالرتباط باألحماض الدهنية عديدة الالتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبع مقارنة بالدهون المتعادلة

ويتفق هذا مع نتائج أحمد وأخرون  ،2019حس ـ ـ ـ ــان واخرون ، 2011ش ـ ـ ـ ــختور واخرون .2015
وأن الجلس ـريدات الثالثية تشــكل الجزء األكبر من الدهون المتعادلة وقد يحدث تغيرات في تركيبهم

بســبب الحالة الفســيولوجية والغذاء .أما فيما يخص نســبة األحماض الدهنية االوميغا 3الداخلة في

تركيبة الدهون الفوسفورية فيتضح من النتائج المبوبة بالشكل ( )2أنها تراوحت ما بين ٪ 22.75
و ٪ 28.27وأن أعلى نسبة سجلت في شهر يونيو وأدنى نسبة سجلت في شهر اغسطس.

متوسط نسبة األحماض الدهنية االوميغا ( )3 ωالداخلة في تركيبة الدهن الكلي والدهون

المتعادلة والدهون الفوسفورية.
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بلغ مجموع متوسط النسب المئوية لألحماض الدهنية عديدة الالتشبع االوميغا  ( 3ك
5 : 20

وك

6 : 22

99

3 : 18

،ك

) الداخلة في تركيبة كل من الدهن الكلي والدهون المتعادلة والدهون الفوسفورية

على التوالي  ٪ 20.03و ٪ 24.59و ٪ 25.73كنس ــبة مئوية لألحماض الدهنية الكلية كما هو

موضح بالشكل ( .)3وهذا يوافق ما ذكره (أحمد وأخرون  ،2019حسان واخرون  ،2011شختور

واخرون  2015وشختور واخرون  ) Viet & Ohshima 2014 ;2008من أن أسماك المرجان

والس ـ ــردين والكحلة و الش ـ ــلبة و  yellowstripe scadتعتبر مصـ ـ ـادر جيدة لألحماض الدهنية
ديكوزاهكسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانويك ك

6 : 22

( ) DHAوإيكوزابنتانويك ك

5 : 20

) .) EPAقام (et. al. 1993

 )Tornaritisبدراسة تركيب األحماض الدهنية ومحتوى الدهن الك ـ ـ ـ ـ ـ ــلي في ث ـ ـ ـ ـ ـ ــمانية أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواع من
األسـماك القـبرصـية الشـائعـة االستهالك ( Scomber japonicus, Boops boops, Mullus
barbatus, Mullus surm uletus, Merluccius merluccius, Pagelius erythrinus,

)  Pagrus pagrus, Sparus aurataالســتة األســماك األولى مصــطادة من س ـواحل Kritiko
والسمكتين األخيرتين هي أسماك مستزرعة  ،حيث وجد أن نسبة األحماض الدهنية االوميغا( 3ك
3 : 18

،ك

5 : 20

وك

6 : 22

) في هذه األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــماك كانت على التوالي ( ، 10.9 ،19 ، 26.6

 23.2 ، 18.8 ، 18.2، 16.9و .) 17.4

الشكل ( :)3متوسط نسبة األحماض الدهنية االوميغا ( )3 ωالداخلة في تركيبة الدهن
الكلي والدهون المتعادلة والدهون الفوسفورية
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The effect of monthly changes on omega-3- fatty acids
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ABSTRACT
The present study carried out to determine monthly changes in omega-3- fatty acids
content of total lipid, neutral lipids and phosopholipids of mackerel (Scomber
japonicas) fish from Libyan coast in months of June, August, October and December
of 2002. Edible parts of mackerel tissues were minced and used for lipid extraction by
a mixture of chloroform: methanol (2:1). Extracted lipid were separated into neutral
lipids and phospholipids by chromatographic column and which their components of
fatty acids were identified using gas – liquid chromatography technique ( GLC). Total
lipids, neutral lipids, phospholipids contents ranged between 1.18 – 9.87 % (g/100g
meat), 58.60 – 91.24 % (g/100g lipid) and 10.39 – 42.39 % (g/100g lipid), respectively.
Statistical analysis showed a significant differences at (p<0.01) between the total lipids,
neutral lipids, phospholipids and 0mega-3-polyunsaturated fatty acids (ω-3 PUFAs)
among the months of the study. The percentage of decosahexaneoic acid (DHA C22:6)
was higher than the percentage of ecosapentaenoic acid (EPA C 20:5), and it was
dominant in ω-3 PUFAs group of all lipid classes. The highest content of both DHA
and EPA of total lipids, neutral lipids and phospholipids was in month (June, August
and December) and (June, December and December), respectively. Both of DHA and
EPA were recorded the highest value in December 7.94 and 22.80% in phospholipids
composition. Average total percentage of ω-3 PUFAs was higher in phospholipids
composition 25.73%compared to ω-3 PUFAs in total lipids 20.03% and neutral lipids
24.59% composition. The study conclude that monthly variation have effect on omega
3 fatty acids contents of all lipid classes.
Keywords: Neutral lipids, Phospholipids, Omega-3- fatty acids, Mackerel,
Ecosapentaenoic acid (EPA), Decosahexaneoic acid (DHA).
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