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 چکیده فارسی

از گونه های دارای ارزش تجاری باال در آبهای خلیج فارس می باشد. هدف از این تحقیق  ( Argyrops spinifer) ماهی کوپر 

قطعه ماهی کوپر تازه خریداری شده از  12بررسی ارزش غذایی و ترکیب اسیدهای چرب در عضله این گونه بود. در این تحقیق 

خام، چربی خام، خاکستر و رطوبت از روشهای  صیدگاههای بندر بوشهر مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری پروتئین

( استفاده گردید. نتایج نشان داد که میانگین 1993) Murph( و برای آنالیز اسیدهای چرب از روش 1990) AOACاستاندارد 

ت درصد بود. میانگین مقادیر خاکستر و رطوب 70/7و  22/20میزان پروتئین خام و چربی خام در گوشت این ماهی به ترتیب 

اسید چرب شناسایی گردید که مقادیر میانگین اسیدهای چرب  10درصد بود. در عضله این ماهی  50/72و  36/1نیز به ترتیب 

درصد از کل اسیدهای چرب بود. فراوانترین اسیدهای  12/6و  04/36، 39/48اشباع ، تک غیر اشباع و چند غیر اشباع به ترتیب 

درصد و دوکوزا  65/29درصد ، اسید اولئیک با  81/29ر اشباع به ترتیب اسید پالمیتیک با چرب اشباع، تک غیر اشباع و چند غی

و نسبت اسیدهای چرب چند غیر اشباع  3درصد بودند. نسبت اسیدهای چرب امگا سه به امگا شش  32/2هگزانوئیک اسید با 

بود. نتایج این تحقیق نشان داد که ماهی کوپر یک ماهی چرب و منبع عالی پروتئین است و حاوی مقادیر  126/0به اشباع 

باالیی اسیدهای چرب امگا سه می باشد بنابراین می تواند به عنوان یک غذای دریایی سالم و مغذی در سبد غذایی خانواده ها 

 رار گیرد.ق
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Abstract 

King soldier bream (Argyrops spinifer) is the species with high commercial value in the Persian 

Gulf. This study was aimed to determine nutritional value and fatty acid composition in the 

muscle of this species. In this research 12 fresh fish pieces purchased from Bushehr fishing 

ground were evaluated. Crude protein, crude lipid, ash and moisture content were measured 

using AOAC (1990) standard methods, and fatty acid composition analyzed using 

Murph (1993) method. The results showed that the mean values of crude protein and crude 

lipid in the meat of this fish were 20.22 and 7.70 percent respectively. The mean values of ash 

and moisture were 1.36 and 72.50 percent respectively. 10 fatty acids identified in the muscle 

of this fish among which saturated fatty acids, mono unsaturated fatty acids and poly 

unsaturated fatty acids mean contents were 48.39, 36.04 and 6.12 percent of total fatty acids 

respectively. The most abundant SFA, MUFA and PUFA were palmitic acid (29.81 %), oleic 

acid (29.65 %) and docosa hexaenoic acid DHA (2.32 %) respectively. The ω3 to ω6 fatty acids 

and PUFA to SFA ratios were 2.99 and 0.126 respectively. The results of this research showed 

that king soldier bream is a fatty fish and an excellent source of protein and high amounts of 

ω3 fatty acids therefore can consume with families as a safe and nutritious sea food. 

Key words : king soldier bream. Bushehr coasts, nutritional value, fatty acids composition. 
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 مقدمه

منبع باشد. چربیها ترکیبات مهمی در بدن ماهیها هستند که بافت عضله ماهی یک منبع مهم پروتئین و چربی برای انسان می

تولید انرژی و اسیدهای چرب ضروری برای بدن می باشند. چربی ماهیها به عنوان منبع غنی اسیدهای چرب امگا سه بلند 

زنجیره شناخته می شود. اسیدهای چرب امگا سه خانواده ای از اسیدهای چرب غیر اشباع هستند که اولین پیوند دوگانه آنها 

کربنی قرار گرفته و موادی ضروری برای تنطیم فعالیت بدن انسان هستند. از جمله  بین سومین و چهارمین کربن در زنجیره

اثرات مثبت اسیدهای چرب امگا سه می توان به کاهش خطرات بیماریهای قلبی عروقی، فشار خون و برخی سرطانها اشاره نمود. 

حاوی این مواد به مقدار کافی نیاز دارد  بدن انسان قادر به ساخت اسیدهای چرب امگا سه نیست بنابراین به منبع غذایی

(Fernandes et al., 2014 ماهیان دریایی یک منبع اسیدهای چرب چند غیر اشباع بلند زنجیره امگا سه می باشند و .)

حاوی نسبتهای باالتری از این مواد مغذی از ماهیان آب شیرین هستند. ترکیب اسیدهای چرب در بافتهای ماهیان دریایی می 

اند در میان گونه ها و در میان افراد یک گونه بسته به جیره غذایی شان، اندازه، سن، جنس، شرایط زیست محیطی، فصل و تو

(. در سالهای اخیر تحقیقات فراوانی بر روی ترکیب شیمیایی و Ozogul and Ozogul., 2007روش صید متغیر باشد. )

ر خلیج فارس و دریای عمان انجام شده است که برخی از این تحقیقات پروفایل اسیدهای چرب بافت عضله ماهیان دریایی د

( بر روی پروفایل اسیدهای چرب و مواد مغذی موجود در گوشت ماهی 2012) Ziaeian Norbakhshشامل موارد زیر است : 

ب موجود در ( بر روی شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه و اسیدهای چر2012و همکاران ) Shokrollahi nejadشوریده، 

( بر روی ترکیب شیمیایی بافت عضله سه ماهی 2012)Velayatzadeh and Askary Sary گوشت ماهی حلوا سفید،

( بر روی شناسایی ترکیب اسیدهای آمینه و اسیدهای چرب موجود در 2013و همکاران ) Hadizadehشوریده، قباد و شیر، 

( بر روی ترکیب اسیدهای چرب در دو گونه هامور معمولی و 2013و همکاران ) Afkhamiگوشت ماهی سارم دهان بزرگ، 

( بر روی ترکیبات شیمیایی و الگوی اسیدهای چرب 2013و همکاران ) Hosseini Shekarabiصبیتی وحشی و پرورشی، 

و موتوی  ( بر روی ترکیب اسیدهای چرب دو گونه ساردین رنگین کمان2014و همکاران ) Bahriدر ماهی شوریده دهان سیاه، 

( بر روی ترکیب اسیدهای چرب با مراحل تخمریزی و بلوغ ماهی صبور، 2016) Adamipour and Khodadadiمعمولی، 

Mousavi Nadushan and Abbasi (2018 بر روی پروفایل اسیدهای چرب در هفت گونه از ماهیان دریایی و پر مصرف )

ه ترکیب اسید چرب گوشت ماهی گیش طالیی در تابستان و زمستان، ( بر روی مقایس2019و همکاران ) Taheriخلیج فارس، 

Moradi ( بر روی اثر تغییرات فصلی بر اسیدهای چرب بافت عضله ماهی حلوا سفید و 2019و همکاران )Forouzandeh  و

 س.( بر روی پروفایل اسیدهای چرب گونه های غالب ماهیان خور گوبان در شمال غربی خلیج فار2019همکاران )

گونه از آنها دارای ارزش تجاری  5گونه از شانک ماهیان در آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان وجود دارند که  11بیش از 

می باشند. ماهی کوپر از غرب تا شرق اقیانوس هند و در شمال استرالیا پراکنش دارد. این ماهی یک گونه کفزی است که ماهیان 

ه صورت گروهی و ماهیان بالغ بزرگتر در آبهای عمیقتر به صورت انفرادی یافت می شوند. تغذیه این جوانتر در نواحی کم عمق ب

 (.Hamzeh et al., 2017گونه از بی مهرگان کفزی و عمدتا از نرم تنان، میگوها، خرچنگها و نکتونها می باشد )

صید شده  Argyrops spinifer عضله ماهی کوپرهدف از این تحقیق تعیین ترکیب شیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب بافت 

 در سواحل بوشهر بود.
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 هامواد و روش

سانتی متر از صیدگاههای بوشهر خریداری  30گرم و طول متوسط  350قطعه ماهی کوپر تازه با وزن متوسط 12در این تحقیق 

اده از جعبه های یونولیتی و یخ به آزمایشگاه منتقل گردید و بعد از باله زنی و تخلیه امعا و احشا در کوتاه ترین زمان با استف

شدند. سپس پوست آنها کامال برداشته شده و گوشت آنها برای مراحل بعدی آماده گردید. پس از شستشو ماهیان برای انجام 

واخت شد. برای آنالیزهای شیمیایی آماده شدند. برای این منظور گوشت ماهیان با استفاده از دستگاه مخلوط کن مخلوط و یکن

استفاده شد، به این ترتیب که برای تعیین درصد رطوبت  AOACاندازه گیری مقدار رطوبت و خاکستر از روشهای استاندارد 

درجه سانتی گراد به مدت یک ساعت قرار داده شد و سپس بر اساس فرمول مربوطه  116مقداری از نمونه در آون با دمای 

ظور مقداری از درصد رطوبت محاسبه گردید. برای اندازه گیری درصد خاکستر از کوره الکتریکی استفاده گردید که برای این من

درجه سانتیگراد قرار داده شد و پس از سوزاندن نمونه درصد خاکستر محاسبه گردید. درصد چربی  600نمونه در کوره با دمای 

 ,AOACاندازه گیری شد ) AOACو پروتئین به ترتیب با استفاده از روشهای سوکسله و کلدال و بر اساس روشهاس استاندارد 

بی از حالل اتر دو پترول استفاده شد، به طوری که ماده اولیه پس از یکنواخت شدن در مجاورت این (.برای استخراج چر1990

حالل قرار گرفته و در نتیجه کلیه چربی نمونه حل شده و توزین گردید. مقدار پروتئین نیز با استفاده از محاسبه درصد نیتروژن 

الیزها در سه تکرار انجام شده است. آنالیز اسیدهای چرب با استفاده محاسبه و به صورت درصد بیان شد. همه آن 25/6و ضریب 

( انجام شد. نتایج اسیدهای چرب به صورت درصد هر اسید چرب با توجه به کل اسیدهای چرب بیان 1993) Murphاز روش 

های مناسب از متانول، بنزن گردیده است. برای این منظور حدود نیم گرم از چربی استخراج شده به منظور متیله نمودن با نسبت

تزریق نموده  GCو اسید سولفوریک مخلوط می شود، سپس حدود یک میکرولیتر از نمونه آماده را به دستگاه گاز کروماتوگرافی 

( آنها در نمونه استاندارد شناسایی کرده و به صورت گرم در RTو مکان هر یک از اسیدهای چرب را بر اساس زمان بازداری )

 چربی نمونه بیان گردید.صد گرم 

 نتایج :

را نشان می دهد. میزان پروتئین خام اندازه گیری شده در  Argyrops spiniferترکیب شیمیایی عضله ماهی کوپر  1جدول 

 درصد بود. 50/72و  36/1درصد، و مقادیر خاکستر و رطوبت به ترتیب  70/7درصد، میزان لیپید خام  22/20عضله این ماهی 

 

 ترکیب شیمیایی تقریبی عضله ماهی کوپر – 1جدول 

 رطوبت خاکستر لیپید خام پروتئین خام نوع ماده مغذی

 درصد ماده مغذی

 انحراف معیار( ±)میانگین 

19/0±22/20 37/0±70/7 14/0±36/1 42/0±50/72 

 

اسید چرب  10دهنده وجود ترکیب اسیدهای چرب موجود در عضله ماهی کوپر را نشان می دهد. نتایج آنالیز نشان  2جدول 

عدد جزء اسیدهای چرب تک غیر اشباع  2(، SFAعدد جزء اسیدهای چرب اشباع ) 4در عضله این ماهی بود که از این تعداد 

(MUFA و ،)4 ( عدد متعلق به گروه اسیدهای چرب چند غیر اشباعPUFA بودند. اسیدهای چرب اشباع با )درصد  39/48

ن میزان اسیدهای چرب را در عضله این ماهی داشتند و پس از آنها اسیدهای چرب تک غیر اشباع از کل اسیدهای چرب بیشتری

درصد از کل اسیدهای چرب قرار داشتند. در میان اسیدهای چرب  12/6درصد و اسیدهای چرب چند غیر اشباع با  04/36با 
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درصد و در میان اسیدهای  65/29اع اسید اولئیک با درصد، در میان اسیدهای چرب تک غیر اشب 81/29اشباع اسید پالمیتیک با 

 درصد فراوانترین بودند. 32/2( با DHAچرب چند غیر اشباع دوکوزا هگزانوئیک اسید )

 ترکیب اسیدهای چرب موجود در عضله ماهی کوپر – 2جدول 

 اسید چرب نام عمومی انحراف معیار )درصد( ±میانگین 

23/0±03/3 Lauric acid C12 : 0 

08/0±03/1 Myristic acid C14 : 0 

83/1±81/29 Palmitic acid C16 : 0 

57/0±52/14 Stearic acid C18 : 0 

 Total SFA مجموع اسیدهای چرب اشباع 09/1±39/48

17/0±39/6 Palmitoleic acid C16 : 1ω7 

70/1±65/29 Oleic acid C18 : 1ω9 

 Total MUFA اشباعمجموع اسیدهای چرب تک غیر  79/1±04/36

22/0±56/1 Linoleic acid C18 : 2ω6 

21/0±20/0 α Linolenic acid C18 : 3ω3 

08/0±04/2 Eicosa pentaenoic acid (EPA) C20 : 5ω3 

08/0±32/2 Docosa hexaenoic acid (DHA) C22 : 6ω3 

 Total PUFA مجموع اسیدهای چرب چند غیر اشباع 22/0±12/6

 

ترکیب و نسبت اسیدهای چرب را در عضله ماهی کوپر نشان می دهد. نتایج نشان داد که مجموع امگا سه و مجموع   3جدول 

و نسبت مجموع  3درصد بود. نسبت مجموع امگا سه به مجموع امگا شش  56/1و  55/4امگا شش در این ماهی به ترتیب 

 بود. 14/1نیز  EPAبه  DHAبود. نسبت اسید چرب  126/0اشباع اسیدهای چرب چند غیر اشباع به مجموع اسیدهای چرب 

 ترکیب و نسبت اسیدهای چرب در عضله ماهی کوپر – 3جدول 

 نسبت و ترکیب اسیدهای چرب انحراف معیار ±میانگین 

34/0±55/4 Total ω3 

22/0±56/1 Total ω6 

63/0±3 Total ω3 / Total ω6 

006/0±126/0 Total PUFA / Total SFA 

03/0±14/1 DHA / EPA 
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 بحث

ترکیب شیمیایی بدن ماهی از گونه ای به گونه دیگر متفاوت است. این تفاوت حتی در بین ماهیان یک گونه هم ممکن است 

دیده شود که دلیل اصلی آن تفاوت در سن، جنس، شرایط محیطی و فصل است. اما بدون شک اختالف اصلی در ترکیب 

(. مقدار رطوبت در ماهی Razavi Shirazi, 2007باید در ارتباط با غذای دریافتی یا تغذیه ماهی دانست )شیمیایی ماهی را 

درصد وزن عضالت را تشکیل می دهد. در این تحقیق مقدار  85تا  70و دیگر فرآورده های دریایی خیلی زیاد بوده و حدود 

( مقدار رطوبت را در ماهی حلوا سفید 2012و همکاران ) Shokrollahi nejadدرصد بود.  50/72رطوبت در بافت عضله کوپر 

درصد گزارش کردند. محققین مختلف مقدار رطوبت را در ماهیان شوریده، سارم دهان بزرگ و شوریده دهان سیاه به  8/74

ان و زمستان ( مقادیر رطوبت در فصول تابست2019و همکاران ) Taheriدرصد گزارش کردند.  32/79و  44/71، 51/76ترتیب 

 Velayatzadeh andدرصد گزارش کردند که کمتر از این تحقیق بود.  64/63و  19/67در ماهی گیش طالیی را به ترتیب 

Askary Sary (2012 مقادیر رطوبت در ماهیان شوریده، شیر و قباد را به ترتیب )درصد گزارش کردند  9/76و  6/75، 2/78

درصد وزن قسمت خوراکی بدن ماهی را  5/1تا  5/0شتر بود. مواد معدنی یا خاکستر تقریبا که در تمام موارد از این تحقیق بی

درصد بود. محققین مختلف در داخل کشور مقدار  36/1تشکیل می دهد. در این تحقیق مقدار خاکستر در بافت عضله ماهی کوپر

درصد، در ماهی  10/2درصد، در ماهی شوریده  17/2درصد، در ماهی سارم دهان بزرگ  4/1خاکستر را در ماهی حلوا سفید 

درصد و در ماهی گیش طالیی در فصول تابستان  43/1درصد، در ماهی شوریده دهان سیاه  13/1و  63/1شیر و قباد به ترتیب 

 درصد گزارش کردند. لیپیدها جزئی از ترکیب شیمیایی عضله هستند که بیشترین اختالف 578/0و  11/1و زمستان به ترتیب 

را از نظر مقداری در بدن ماهی نشان می دهند. حتی در یک گونه خاص نیز ممکن است این اختالف در فصول مختلف سال 

مشاهده شود که حداقل مقدار آن معموال در هنگام تخم ریزی است. امروزه ماهیان را از نظر مقدار چربی به سه گروه تقسیم 

درصد چربی دارند و ماهیان بدون  5تا  3چربی دارند، ماهیان نیمه چرب که بین درصد  5می نمایند : ماهیان چرب که بیش از 

(. در این Razavi Shirazi, 2007درصد و در برخی موارد کمتر از یک درصد چربی دارند ) 3چربی یا کم چرب که کمتر از 

در گروه ماهیان چرب قرار دارد. مقدار  درصد بود که نشان می دهد این ماهی 70/7تحقیق مقدار لیپید خام در عضله ماهی کوپر 

 12/4، 32/6درصد و در ماهیان سارم دهان بزرگ و شوریده و شوریده دهان سیاه به ترتیب  1/5لیپید خام در ماهی حلوا سفید 

درصد گزارش گردید که نشان دهنده تغییرات  1/2و  4/3درصد و در ماهیان شیر و قباد در فصل زمستان به ترتیب  01/1و 

قابل مالحظه این ماده مغذی در میان ماهیان دریایی مختلف می باشد. پروتئینها مهمترین جزء خوراکی عضله ماهی بوده و 

درصد مجموع وزن قسمت گوشتی را تشکیل می دهند. در این تحقیق میزان پروتئین بافت عضله ماهی کوپر  25تا  15حدود 

منبع پروتئینی عالی می باشد. مقدار پروتئین خام در گوشت ماهیان دریایی درصد بود که نشان می دهد این ماهی یک  22/20

درصد  9/19و  5/19، 21/15، 07/20، 19مثل حلوا سفید، سارم دهان بزرگ، شوریده، شیرو قباد در خلیج فارس به ترتیب 

درصد بود،  39/48هی کوپر مشاهده می شود مقدار اسیدهای چرب اشباع در ما 3و  2گزارش گردید. همانگونه در جدولهای 

درصد، در  76/34درصد، در ماهی شوریده  41/53درصد، در ماهی سارم دهان بزرگ  54/50این مقدار در ماهی حلوا سفید 

درصد و در ماهی ساردین رنگین کمان و موتوی معمولی قبل از فصل مانسون در دریای عمان  54/39ماهی شوریده دهان سیاه 

( مقدار اسیدهای چرب اشباع در فصول گرم و سرد 2019و همکاران ) Moradiدرصد گزارش شد.  48/78و  82/46به ترتیب 

( مقدار اسیدهای 2019و همکاران ) Forouzandehدرصد گزارش کردند.  75/52و  63/57در ماهی حلوا سفید را به ترتیب 

 53/30و  66/44، 27/49در زمستان به ترتیب  چرب اشباع را در ماهیان شمسک بزرگ، سارم دهان بزرگ و لچه دهان نارنجی

درصد گزارش کردند.  05/46و  37/41، 47/53درصد و در ماهیان زمین کن دم نواری، شورت و حسون در تابستان به ترتیب 

ن درصد بود که با تحقیقات سایر محققین بر روی ماهیا 81/29در این تحقیق فراوانترین اسید چرب اشباع اسید پالمیتیک با 
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درصد بود که اسید اولئیک  04/36خلیج فارس و دریای عمان منطبق است. مقدار اسیدهای چرب تک غیر اشباع در ماهی کوپر 

درصد فراوانترین در این گروه بود.. سایر محققین مقدار اسیدهای چرب تک غیر اشباع در ماهیان حلوا سفید، سارم  65/29با 

، 66/28، 06/39، 94/30، 25/18ان، موتوی معمولی و شوریده دهان سیاه را به ترتیب دهان بزرگ، شوریده، ساردین رنگین کم

درصد گزارش کردند که در همه این تحقیقات اسید اولئیک فراوانترین در این گروه بود. مقدار اسیدهای چرب  66/37و  62/17

درصد فراوانترین اسید چرب در این  32/2( با DHAدرصد بود و دوکوزا هگزانوییک اسید ) 12/6چند غیر اشباع در ماهی کوپر 

درصد و  53/23درصد، در ماهی سارم دهان بزرگ  45/24گروه بود. مقدار اسیدهای چرب چند غیر اشباع در ماهی حلوا سفید 

( مقدار اسیدهای چرب چند غیر اشباع را در ماهی 2019و همکاران ) Taheriدرصد گزارش شد.  22/22در ماهی شوریده 

درصد گزارش کردند که تفاوت معنی داری بین آنها وجود  5/26و  4/33طالیی در فصول تابستان و زمستان به ترتیب  گیش

( نیز مقدار اسیدهای چرب چند غیر اشباع در ماهی حلوا سفید در فصول 2019و همکاران ) Moradiداشت. بر طبق گزارش 

( 2013و همکاران ) Afkhamiوت معنی داری بینشان وجود داشت. درصد بود که تفا 59/25و  33/15گرم و سرد به ترتیب 

درصد و در ماهی هامور  25/25و  58/27میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع را در ماهی صبیتی پرورشی و دریایی به ترتیب 

گا سه و امگا شش درصد گزارش کردند.  در این تحقیق مقدار اسیدهای چرب ام 41/32و  52/25پرورشی و دریایی به ترتیب 

بود. در  34/0و نسبت امگا شش به امگا سه  3درصد و نسبت امگا سه به امگا شش  56/1و  55/4در ماهی کوپر به ترتیب 

و  Taheriگزارش شد.  19/4( بر روی ماهی شوریده نسبت امگا سه به امگا شش 2012) Ziaeian Norbakhshتحقیق 

 Moradiگزارش کردند.  1/3و  4یش طالیی در فصول تابستان و زمستان به ترتیب ( این نسبت را در ماهی گ2019همکاران )

گزارش  44/15و  71/7( نسبت امگا سه به امگا شش در فصول گرم و سرد در ماهی حلوا سفید را به ترتیب 2019و همکاران )

گزارش کردند.  12/6اه ( این نسبت را در ماهی شوریده دهان سی2013و همکاران ) Hosseini Shekarabiکردند. 

Forouzandeh ( مقدار اسیدهای چرب امگا سه را در تابستان در ماهیان زمین کن دم نواری، شورت و 2019و همکاران )

 71/5و  53/15، 70/13و اسیدهای چرب امگا شش را در همین ماهیان به ترتیب  29/10و  22/17، 05/7حسون به ترتیب 

( نسبت امگا سه به امگا 2012) Turanو  Kocatepeکه روی ماهیان دریای سیاه انجام شد درصد گزارش کردند. در تحقیقی 

 87/7( Scorpaena porcus، در عقرب ماهی )77/10( Alosa alosa، در شگ ماهی شاد )91/9شش را در ماهی آنچوی 

تغییرات فصلی چربی و اسید چرب ( در تحقیق بر روی 2011و همکاران ) Ozogulگزارش کردند.  79/7و در ماهی کفال قرمز 

 09/0( به میزان Sparus aurataدر هفت گونه ماهی دریای مدیترانه نسبت امگا شش به امگا سه را در ماهی سیم دریایی )

 11/0( به میزان Upeneus pori، در بز ماهی )25/0تا  17/0( به میزان Solea solea، در ماهی کفشک معمولی )37/0تا 

و همکاران )  Chuangگزارش کردند. در مطالعه  30/0تا  22/0( به میزان Sillago sihomaماهی شورت )و در  23/0تا 

، در ماهی 9/5، در ماهی کفال 6/8گونه ماهی دریای سیاه نسبت امگا سه به امگا شش در ماهی ماکرل اسبی  12( روی 2012

گزارش گردید.  8/0و در ماهی سیم دریایی  2/1ی سی باس ، در ماه6، در عقرب ماهی 2، در ماهی کفال قرمز 9/18وایتینگ 

Fernandes ( در تحقیقی روی چهار گونه از ماهیان دریایی برزیل نسبت امگا شش به امگا سه را در ماهی 2014و همکاران )

در ، 2/0( به میزان Scomberomorus cavalla، در ماهی ماکرل )08/0( به میزان Opisthonema oglinumساردین )

 Hyporhamphusو در منقار ماهی سیاه ) 13/0( به میزان Hemirhamphus brasiliensisمنقار ماهی سفید )

unifasciatus گزارش کردند. 14/0( به میزان 

نتایج این تحقیق حاکی از آن است که ماهی کوپر یک منبع عالی پروتئینی بوده و جزء ماهیان چرب محسوب می شود. آنالیز 

ب نشان داد که میزان اسیدهای چرب امگا سه نسبت به امگا شش در این ماهی بیشتر بوده و بنابراین مصرف این اسیدهای چر

 ماهی به عنوان یک غذای دریایی سالم و مغذی توصیه می شود.
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