
به نام خدا 

آشنایی با روغن های خوراکی مصرفی 
انتخاب و مصرف آگاهانه

مهندس علی منصورنیا
کارشناس کنترل کیفیت شرکت پنبه و دانه های روغنی خراسان

انتشارات سیمرغ خراسان



 سرشناسه : منصورنیا، علی
 عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با روغن های خوراکی مصرفی، انتخاب و مصرف آگاهانه/ علی منصورنیا.

 مشخصات نشر : مشهد: سیمرغ خراسان،      ۱۳۹۷.
 مشخصات ظاهری :       ۱۳۲ ص.؛       ۵/۱۴×۵/۲۱س م.

 شابک:  ۹۷8-6۲۲-6۱۱۵-00-۱
 وضعیت فهرست نویسی : فیپا

 موضوع : روغن های خوراکی
Oils and fats, Edible : موضوع 

 TP6۷۱ /رده بندی کنگره :      ۱۳۹۷ ۵آ8م 
 رده بندی دیویی :     66۴/۳ 

 شماره کتابشناسی ملی :  ۵۱6۲۲۹6  

عنوان کتاب: آشنایی با روغن های خوراکی مصرفی
گردآورنده: علی منصورنیا

ناشر: انتشارات سیمرغ خراسان
طراح جلد و صفحه آرا: جواد حقیقت خواه 

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۷
شمارگان: ۱000 جلد

قطع: رقعی
شابک: ۹۷8-6۲۲-6۱۱۵-00-۱

قیمت : ۱۵000تومان



فهرست مطالب

فصل اول- ساختار و تغییرات شیمیایی روغن های خوراکی به زبانی ساده

۹ .............................................................................. ۱-۱- ساختار شیمیایی روغن های خوراکی
۱0 .......................................................................................... ۱-۲-روغن های اشباع و غیر اشباع
۱۳ ........................................................................................... ۱-۳- اسید چرب سیس و ترانس 
۱-۴- آشنایی با اسیدهای چرب روغن های خوراکی............................................................ ۱6
۱-۴-۱- پالمتیک اسید.............................................................................................................. ۱6
۱-۴-۲- استئاریک اسید............................................................................................................ ۱۷
۱8 ............................................................................................... ۱-۴-۳- اسید اولئیک ) امگا ۹(
۱۹ ........................................................................................... ۱-۴-۴- اسید لینولئیک ) امگا 6(
۲0 ........................................................................... ۱-۴-۵- اسید لینولنیک )امگا ۳ یا امگا 6(
۱-۴-6- اسیدهای چرب مهم روغن ماهی............................................................................. ۲۲
۲۴ ...................................................................................... ۱-۵- اسیدهای چرب ضروری - امگا
۲۴ ....................................................................................................... ۱-۵-۱- اسید چرب امگا ۳
۲۵ ....................................................................................................... ۱-۵-۲- اسید چرب امگا 6
۲6 ....................................................................................................... ۱-6- اکسیداسیون روغن ها
۱-۷- اسیدیته روغن................................................................................................................... ۳0

فصل دوم- ویتامین های محلول در روغن های خوراکی 

۲-۱- ویتامین های چربی.......................................................................................................... ۳۵
۳6 .......................................................................................................................... E ۲-۲- ویتامین
۳۷ ..........................................................................................................................A ۲-۳- ویتامین
۳۹ ..........................................................................................................................D ۲-۴- ویتامین
۳۹ .......................................................................................................................... K ۲-۵- ویتامین
۳۹ ........................................................................................................................ ۲-6- فیتواسترول



فصل سوم- فرایند هضم چربی ها  و روغن های خوراکی در بدن
۳-۱- هضم چربی ها در بدن...................................................................................................... ۴۳
۵۳ ............................................................................................................................ ۳-۲- کلسترول
۵۴ .................................................................................... ۳-۳- فواید مصرف روغن ها و چربی ها
۵۵ .......................................................................................... ۳-۴- اسیدهای چرب مفید و مضر
۳-۵- واکنش های تخریب روغن های خوراکی و مضرات مصرف ..................................... ۵8

فصل چهارم- روش های روغن کشی معایب و مزایا
6۵ ............................................................................................ ۴-۱-انواع روش های روغن کشی 
6۵ ...................................................................................... ۴-۲- روغن کشی به روش پرس سرد
66 ...................................................................................................... )Virgin( ۴-۲-۱- روغن بکر
66 ....................................................................................... )Extra Virgin(۴-۲-۲- روغن فرابکر
66 ........................................................ )Hot pressing( ۴-۳- روغن کشی به روش پرس گرم
۴-۳-۱- هیدروژناسیون روغن خوراکی................................................................................... 6۹
۷0 ....................... ۴-۴- تفاوت روغن استحصالی به روش پرس سرد با روغن تصفیه شده 
۷۳ .............................................................................................. ۴-۵- روغن گیری از ارده کنجد

فصل پنجم-  آشنایی با انواع روغن های خوراکی مصرفی
روغن پالم....................................................................................................................................... ۷۹
روغن زیتون................................................................................................................................... ۹۱
۹۹ ..................................................................................................................................... روغن سویا
روغن کانوال................................................................................................................................. ۱0۳
روغن ذرت.................................................................................................................................. ۱06
۱۱0 ................................................................................................................................ روغن کنجد
۱۱۴ ................................................................................................................... روغن سرخ کردنی 
روغن حیوانی.............................................................................................................................. ۱۱۷
۱۲۲ ................................................................................................................................ روغن کتان 
سخن آخر....................................................................................................................................۱۲6
منابع و مآخذ.............................................................................................................................. ۱۲8



آشنایی با روغن های خوراکی مصرفی......................................................................................۵

پیشگفتار
در  آن  از  استفاده  به شمار می رود که  پرمصرف  غذایی  نمونه محصوالت  از  روغن 
بسیاری از وعده های غذایی و فرآیند طبخ آن اجتناب ناپذیر است. به واقع در سبد 
غذایی خانوارهای ایرانی، نقش تأثیرگذار این محصول آن چنان پررنگ و ملموس 
است که از آن در کشور به عنوان یک کاالی استراتژیک نام برده می شود. سرانه 
مصرف روغن در ایران در سال۹6 برابر ۲0 کیلوگرم بیان شد این در حالی است 
که سرانه مصرف روغن در جهان ۱۲ کیلوگرم می باشد و این نکته ای است که لزوم 
آگاهی جامعه ایرانی در مورد انواع روغن های خوراکی، فواید و عوارض مصرف آنها 

را بیش از پیش با اهمیت می نماید.
با توجه به جایگاه روغن در سبد مصرفی خانوار ایرانی و تبلیغات روز افزون در مورد 
روغن های  مورد  در  مختلف  دیدگاه های  وجود  و  روغن های خوراکی  مختلف  انواع 
برای  انتخاب یک روغن خوراکی مناسب  به نوعی سردرگمی در  افراد را  مصرفی، 
مصرف دچار نموده است که این عوامل ما را بر آن داشت تا در یک مجموعه اقدام به 
آشنا نمودن مردم با جنبه ها و بحث های مختلف در مورد روغن های خوراکی نماییم.

البته نظر به پیچیدگی و تخصص بودن مطالب سعی بر آن شده است که با نگاهی 
ساده و کلی موضوعات بیان شود تا درک مطالب برای همگان راحت باشد ولی 
عمیق تر  مطالعه  به  مایل  که  خوانندگانی  برای  کتاب  انتهای  در  متعددی  منابع 
جهات تخصصی باشند معرفی شده است. امید است مباحث مطرح شده در این 
کتاب گامی در جهت آشنا نمودن جامعه با روغن های خوراکی باشد و پاسخی به 
بسیاری از شبهات موجود در ذهن مصرف کنندگان در مورد روغن ها و مصرف آنها 

باشد.
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در کتاب حاضر سعی شده است تمام مطالب ارائه شده با استناد به استانداردهای 
تدوین شده توسط سازمان ملی استاندارد ایران و منابع و مقاالت معتبر باشد و 
از هر گونه اظهار نظر و جبهه گیری شخصی خودداری شده است و تنها به بیان 
آشنا  فقط  هدف  و  شده  اقدام  خوراکی  چربی های  و  روغن ها  مختلف  جنبه های 
نمودن جامعه با مباحث مختلف مربوط به روغن ها می باشد از خوانندگان محترم 
تقاضا می شود در زمان مطالعه این مجموعه با توجه به پیوستگی مطالب با یکدیگر 
فصول را به ترتیب مطالعه نمایند و در صورت مواجه با موضوعی به ظاهر مشکل 
خسته نشوند، چرا که همه مباحث در موقعیت مربوط به خود بصورت ساده توضیح 
داده شده است همچنین حتما به شکل ها و جدول های ارائه شده توجه ویژه داشته 
باشند چرا که شکل ها و جداول به منظور فهم بهتر مطالب انتخاب شده و اعداد 

ارائه شده در جداول بسیار با اهمیت می باشند.
در پایان بر خود الزم میدانم از جناب آقای دکتر نوروزی مدیرعامل محترم شرکت 
سرمایه گذاری کوثر، جناب آقای مهندس بوژمهرانی مدیر عامل محترم شرکت پنبه 
و دانه های روغنی خراسان، جناب آقای دکتر زحمتکش معاونت محترم پژوهش و 
توسعه فناوری شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر و دیگر عزیزانی که این کتاب 
را مورد لطف قرار داده و موجبات چاپ و نشر آن را فراهم آورده اند کمال تشکر و

قدردانی را دارم.
علی منصورنیا



فصل اول

ساختار و تغییرات شیمیایی روغن اهی خوراکی هب زبانی ساده
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1-1- ساختار شیمیایی روغن های خوراکی
تری گلیسریدها  کلی  عنوان  تحت  ملکول هایی  از  خوراکی  روغن های  و  چربی ها 
کربن،  اتم های  از  متشکل  ملکولی  ساختمان  یک  دارای  که  است  شده  ساخته 
هیدروژن و اکسیژن می باشند که تعداد اتم ها، موقعیت اتصال و نحوه اتصال اتم ها، 

تری گلیسریدهای متفاوت و در نتیجه روغن های مختلف را به وجود می آورد.

شکل 1-1- شمای کلی یک تری گلیسرید

همانطور که در شکل ۱-۱ مشاهده می شود ملکول تری گلیسرید تشکیل شده از سه 
ملکول اسید چرب و یک ملکول گلیسرول می باشد که آنچه در مورد شکل ظاهری 
از لحاظ مایع یا جامد بودن و بحث تغذیه ای از نظر مفید یا مضر بودن چربی ها و 
روغن های خوراکی مطرح است مستقیما به ساختار سه ملکول اسید چرب موجود در 
ساختار تری گلیسریدهای تشکیل دهنده روغن مورد نظر از لحاظ تعداد کربن های 
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موجود در زنجیره کربنی اسیدهای چرب آن و نحوه اتصال کربن ها در زنجیره کربنی 
که با یک پیوند یگانه یا دوگانه برقرار شده است بستگی دارد البته  همین نوع پیوند 

عامل به وجودآمدن مبحث روغن های اشباع و غیر اشباع می باشد.

1-2-روغن های اشباع و غیر اشباع
همانطور که در بخش ۱-۱ اشاره شد روغن های خوراکی متشکل از اسیدهای چرب 
می باشد که این اسیدهای چرب در واقع حاوی یک زنجیره هیدروکربنی هستند 
که در ساختار این زنجیره هیدروکربنی اتم های کربن به یکدیگر متصل شده اند و 
هر اتم کربن با دو اتم هیدروژن در اطراف خود پیوند دارد و کربن انتهای زنجیره 
با سه اتم هیدروژن تشکیل پیوند داده است در شکل ۱-۲ ساختار شیمیایی یک 

اسید چرب نشان داده شده است.

شکل 1-2 زنجیره کربنی و ساختار یک ملکول اسید چرب

باعث  که  است  یکدیگر  با  کربن  اتم های  اتصال  نحوه  دارد  اهمیت  آنچه  بنابراین 
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می شود یک ملکول اسید چرب اشباع یا غیر اشباع باشد. زمانی که یک اسید چرب 
حاوی اتم ها کربنی باشد که با یک پیوند به دو کربن اطراف خود متصل باشند و 
دو اتم هیدروژن در دو طرف خود داشته باشد یک ساختار اشباع دارد ولی گاهی 
در ساختار اسید چرب اتم های کربنی مشاهده می شود که با یکی از اتم های کربن 
اطراف خود یک پیوند یگانه دارد ولی با اتم کربن دیگر یک پیوند دوگانه تشکیل 
داده و فقط یک اتم هیدروژن در کنار خود دارد به این گونه ملکول های اسید چرب 
که در طول زنجیره کربنی خود حاوی پیوندهای دو گانه هستند اسیدهای چرب 

غیر اشباع گفته می شود.

شکل 2-2 ساختار اسید چرب اشباع و غیر اشباع

با پیوندهای  همانطور که در شکل ۲-۲ مشاهده می شود اسیدهای چرب اشباع 
یگانه به یکدیگر متصل هستند در حالی که اسیدهای چرب غیر اشباع حاوی پیوند 
ترکیب  که  هنگامی  هستند.  ملکولی خود  ساختار  در  کربن  اتم های  بین  دوگانه 
اسیدهای چرب یک روغن از نوع اشباع باشد به آن روغن اشباع گفته می شود و 
هنگامی که سهم اسیدهای چرب اشباع در ساختار تری گلیسرید های روغن باال 
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باشد شکل ظاهری آن جامد می باشد و هنگامی که ترکیب اسید چرب روغن به 
صورت غیر اشباع باشد به آن روغن غیر اشباع گفته می شود و شکل ظاهری روغنی 
که سهم اسیدهای چرب غیر اشباع در آن باال است مایع می باشد نکته دیگر که 
در مورد ملکول های اسید چرب غیر اشباع بسیار اهمیت دارد تعداد پیوند های 
دوگانه در طول زنجیره کربنی آن می باشد که باعث طبقه بندی اسیدهای چرب 

به دو دسته تک غیر اشباع و چند غیر اشباع شده است.

شکل1-3 ساختار اسیدهای چرب اشباع، یک غیر اشباع و چند غیر اشباع

همانطور که اشاره شد در ساختمان اسید چرب دو نکته مهم وجود دارد که تمام 
اتم های کربن و دوم وجود  تعداد  اول  وابسته است  به آن  ویژگی های اسید چرب 
توجه  مربوطه،  چرب  اسید  ساختمان  در  آن  تعداد  و  دوگانه  پیوند  وجود  عدم  یا 
باعث واکنش پذیری بیشتر ملکول  این نکته مهم است که وجود پیوند دوگانه  به 
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اسید چرب می شود و در نتیجه روغن ها و چربی های خوراکی غیر اشباع حساسیت 
تعداد  افزایش  با  این حساسیت  دارند که  اکسیژن  و  نور  به حرارت،  بیشتر نسبت 
پیوند دوگانه در طول زنجیره اسیدهای چرب موجود در ساختار تری گلیسریدهای 
روغن های خوراکی افزایش پیدا می کند. بنابراین شرایط نگهداری روغن های با سهم 
قابل توجه از اسیدهای چرب چند غیر اشباع در ساختمان تری گلیسریدهای خود 

بسیار با اهمیت می باشد.

1-3- اسید چرب سیس و ترانس 
پیوند دو گانه موجود در ساختار اسید چرب غیر اشباع یک مبحث مهم در مورد 
روغن تحت عنوان سیس یا ترانس بودن اسید چرب را مطرح می کند این دو مفهوم 
در واقع یک اصطالح در مورد نحوه قرار گرفتن اتم های متصل به کربن های اطراف 
پیوند دوگانه است همانطور که در شکل ۱-۴ مشاهده می شود هنگامی که اتم های 
هیدروژن در یک سمت پیوند دو گانه باشد و اتم های کربن در سمت دیگر پیوند 
اتم های  که  هنگامی  ولی  نامند  می  سیس  را  نظر  مورد  پیکربندی  باشند  دوگانه 
هیدروژن و کربن در دو طرف مخالف یکدیگر در اطراف پیوند دوگانه باشند ساختار 
اسید چرب مربوطه پیکربندی ترانس را به خود می گیرد در طبیعت معموال ساختمان 
اسیدهای چرب به شکل سیس می باشد ولی عواملی مانند حرارت، هیدروژناسیون 

)رجوع به بخش ۴-۳( و اکسیداسیون شکل سیس را به ترانس تغییر می دهد.
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شکل 1-4 اسید چرب با پیکربندی سیس و ترانس

 در شکل۱-۵ تفاوت پیکر بندی سیس و ترانس را در مورد یک اسید چرب تک 
غیر اشباع و یک اسید چرب چند غیر اشباع نشان داده شده است همانطور که 
مشاهده می شود در پیکربندی سیس بدلیل قرار گرفتن اتم های هیدروژن در یک 
سمت و اتم های کربن در سمت دیگر پیوند دوگانه، ملکول اسید چرب غیر اشباع 
با پیکربندی سیس دارای پیکربندی خمیده و انعطاف پذیر در مقایسه با اسید چرب 
غیر اشباع با پیکربندی ترانس می باشد که با افزایش تعداد پیوندهای دوگانه این 
افزایش پیدا می کند  با پیکربندی سیس  میزان خمیدگی در ملکول اسید چرب 
این در حالی است که ملکول اسید چرب با پیکربندی ترانس دارای یک ساختار 
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خطی سخت بوده و انعطاف پذیری پیکربندی ترانس خیلی کم می باشد به همین 
دلیل اسیدهای چرب با پیکربندی ترانس رفتاری شبیه به اسیدهای چرب اشباع 
بدن  برای  ترانس  اسیدهای چرب  البته مصرف  دهند  نشان می  از خود  بدن  در 
بسیار مضرتر از اسیدهای چرب اشباع می باشد و این نکته به این دلیل است که 
غیر اشباع بودن این اسیدهای چرب باعث می شود بدن از آنها بعنوان یک اسید 
چرب غیر اشباع استفاده کند این در حالی است که به دلیل داشتن ساختار خطی 
اسیدهای  مانند  رفتاری  ترانس  پیکربندی  با  اسیدهای چرب  انعطاف پذیر،  غیر  و 

چرب اشباع دارند.



۱6.....................................................................................آشنایی با روغن های خوراکی مصرفی

شکل 1-5 پیکربندی سیس و ترانس برای اسید چرب تک غیر اشباع و چند غیر اشباع

1-4- آشنایی با اسیدهای چرب روغن های خوراکی
در این بخش اسیدهای چرب که سهم قابل توجهی در ساختار تری گلیسریدهای 
چربی ها و روغن های خوراکی دارند از نظر طول زنجیره هیدروکربنی و اشباع و غیر 
اشباع بودن مورد بررسی قرار داده می شوند و هر یک از اسیدهای چرب در این 
بخش به صورت جداگانه معرفی شده است چرا که این اسیدهای چرب ساختارهای 
موجود در روغن ها و چربی های خوراکی می باشند که هر فرد در طول روز مصرف 
می کند و هر یک دارای ویژگی ها و خواص منحصر به خود می باشند که بسته به 
نوع روغن مصرفی روزانه هر فرد سهم متفاوتی در تغذیه دارند بنابراین مفید یا 
مضر بودن یک روغن و چربی به ساختمان اسیدهای چرب آن وابسته می باشد و 

آشنایی با تک تک این اسیدهای چرب با اهمیت است.

1-4-1- پالمتیک اسید
پالمتیک اسید یک اسید چرب با یک زنجیره کربنی شامل ۱6 کربن که در یک 
ساختار خطی با پیوندهای یگانه به یکدیگر متصل شده است. همانطور که در شکل 
۱-6 مشاهده می شود پالمتیک اسید یک اسید چرب اشباع می باشد که سهم قابل 
توجهی از ترکیب اسیدهای چرب موجود در ساختار تری گلیسرید های روغن های 
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پالم و حیوانی را به خود اختصاص داده است البته اسید چرب پالمتیک اسید در 
ساختار تری گلیسریدهای روغن های گیاهی نیز به مقدار کم موجود می باشد.

شکل1-6 ساختار شیمیایی پالمتیک اسید

1-4-2- استئاریک اسید
استئاریک اسید یک اسید چرب ۱8 کربنه اشباع است بنابراین در ساختار استئاریک 
اسید ۱8 کربن در یک ساختار خطی با پیوندهای یگانه به یکدیگر وصل شده اند 
اسید چرب  این  نشان می دهد.  را  اسید  استئاریک  شکل ۱-۷ ساختار شیمیایی 
سهم کمتری در مقایسه با پالمتیک اسید در ساختار تری گلیسریدهای روغن های 

خوراکی مصرفی دارد. 

شکل1-7 ساختار شیمیایی استئاریک اسید
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1-4-3- اسید اولئیک ) امگا 9(
ساختار  در  توجهی  قابل  سهم  که  مهم  بسیار  اشباع  غیر  چرب  اسید  یک 
تری گلیسریدهای اکثر روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی دارد اسید اولئیک  
در واقع یک اسید چرب تک غیر اشباع است حاوی ۱8 کربن که پیوند دوگانه بین 
انتهای زنجیره کربنی قرار گرفته است به همین  اتم های کربن ۹ و۱0 از سمت 
دلیل به این اسید چرب امگا ۹ نیز گفته می شود اسید اولئیک جزء اسیدهای چرب 
ضروری نمی باشد هر گاه کلمه ضروری در مباحث تغذیه ای مطرح شد بدانید که 
برای دریافتش باید آن را مصرف کنید و بدن قادر به تولید آنها نیست. وجود پیوند 
دوگانه باعث شده است که نوع پیکربندی سیس و ترانس در مورد اسید اولئیک 
مطرح شود البته این اسید چرب در طبیعت به شکل سیس است مگر اینکه در اثر 

عواملی از جمله حرارت باال تغییر پیکربندی داده و ترانس شود .

شکل1-8 ساختار شیمیایی اسید اولئیک با پیکربندی سیس و ترانس
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زنجیره  طول  در  اشباع  غیر  پیوند  یک  فقط  دارای  اینکه  بدلیل  اولئیک  اسید 
هیدروکربنی خود است یک ملکول اسید چرب تک غیر اشباع بشمار می رود و در 
مقایسه با اسیدهای چرب چند غیر اشباع حساسیت کمتری در برابر ترانس شدن، 

اکسیداسیون و هیدرولیز دارد .

1-4-4- اسید لینولئیک ) امگا 6(
 اسید لینولئیک دارای یک زنجیره کربنی حاوی ۱8 کربن که دارای دو پیوند دوگانه 
که اولین پیوند بین کربن های شماره )6 و۷( و دومین پیوند دوگانه بین کربن های 
اولین  بدلیل داشتن  اسید چرب  این  زنجیره کربنی می باشد  انتهای  از  )۹ و ۱0( 
در  و۷(   6( کربن های شماره  بین  کربنی خود  زنجیره  در ساختمان  دوگانه  پیوند 
دسته اسیدهای چرب امگا 6 قرار می گیرد امگا 6 یک اسید چرب غیر اشباع ضروری 
برای بدن بوده و بدن انسان قادر به تولید آن نمی باشد همانطور که در شکل ۱- 8 
نشان داده شده است وجود پیوند دوگانه باعث خمیدگی در ساختمان ملکولی اسید 
لینولئیک برای داشتن ساختار سیس شده است، اسید لینولئیک بدلیل داشتن بیش 
از یک پیوند دوگانه در طول زنجیره هیدروکربنی خود در دسته بندی اسیدهای چرب 
غیر اشباع در دسته اسیدهای چرب چند غیر اشباع قرار می گیرد. که این مسئله 
حساسیت در برابر ترانس شدن و اکسیداسیون را برای این اسید چرب باال می برد 

اسید چرب امگا 6 در اکثر روغن های گیاهی وجود دارد.
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شکل 1-8 ساختار شیمیایی اسید لینولئیک با پیکربندی سیس

1-4-5- اسید لینولنیک )امگا 3 یا امگا 6(
لینولنیک اسید یک اسید چرب با ۱8 کربن در زنجیره کربنی و داشتن ۳ پیوند 
غیر اشباع در دسته اسیدهای چرب چند غیر اشباع قرار می گیرد دو گونه از این 

اسید چرب وجود دارد. 
۱- آلفا لینونیک اسید یکی از اشکال خانواده اسید لینولنیک است که در ساختمان 
این اسید چرب ۳ پیوند دوگانه در بین کربن های شماره )۳و۴(،  زنجیره کربنی 
)6و۷(، )۹و۱0( از انتهای زنجیره کربنی قرار گرفته اند و به دلیل داشتن یک پیوند 
دوگانه بین کربن های شماره )۳و۴( این نوع اسید چرب در دسته اسیدهای چرب 
امگا۳ قرار می گیرد. امگا۳ یکی از اسید چرب های ضروری برای بدن می باشد و 
از  را  نیازش  انسان مجبور است مقدار مورد  تولید نمی شود  انسان  بدن  چون در 

طریق خوردن خوراکی های حاوی امگا ۳ بدست آورند.


