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چکیده
در تحقیق حاضر ،تأثیر تیمارهای قبل و بعد از سرخکردن بر میزان جذب روغن و ارزش غذایی فیله مااهی کوا ر رقار ای بررسای دادت تیمارهاای
آزمایشی ،دامل تیمار  :1سرخ کردن معم لی؛ تیمار  :2خشک کردن فیله در دمای اتاق قبل از سرخ کردن تا رسیدن به وزن ثابت؛ تیماار :3سارخ-
کردن معم لی ،خروج روغن از فیله سرخدد روی صافی در ه ای گرم تا رسیدن به وزن ثابت؛ تیمار  :4ترکیب خشککردن فیلاه مااهی در دماای
اتاق قبل از سرخکردن تا رسیدن به وزن ثابت  +سرخکردن معم لی و خروج روغن از فیله سرخ دد روی صافی و در ه ای گرم تا رسایدن باه وزن
ثابت ب د و همچنین آزمایش روی فیله خام بدون سرخ کردن ریز ارجام ددت در پایان آزمایش ،ترکیبات دیمیایی ،پروفایل اساید چارب و دااخ -
های آتروژریک و ترومب ژریک فیله ماهی در تیمارهای مختلف آزمایشی م رد سنجش قرار گرفتت رتایج حاکی از ایان با د کاه سارخکاردن سابب
تغییرات معنیدار ترکیبات دیمیایی و پروفایل اسیدهای چرب فیلههای سرخ دد رسبت به فیلههای خام مید دت بررسی پروفایل اسیدهای چارب
فیله و رسبت  n-3/n-6و داخ آتروژریک ( )AIرشاندهند این مسئله ب د که در سرخکردن معم لی رسبت باه دیرار تیمارهاا ،ایان دااخ هاا
افزایش معنیداری یافته و همچنین فرایند سرخ کردن سبب کاهش ترومب ژریک ( )TIدر تیمارهای آزمایشی سرخ کردری مید دت بهط ر کلی می-
ت ان رتیجه گرفت که مقدار چربی کل ماهی و پروفایل اسیدهای چرب آن میت ارد طی فرایند سرخکردن تغییر کندت از اینرو استفاد از پیش تیمار
خشککردن قبل از سرخکردن و خروج روغن در ه ای گرم پس از سرخ کردن میت ارد رودی برای کاهش جذب روغن ت سط مااد غاذایی سارخ-
دد باددت
واژگان کلیدی :سرخکردن ،خشک کردن ،جذب روغن ،اسیدهای چرب ،فیله ماهی ،ماهی کو ر رقر ای
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Abstract
In the present study, the effect of pre and post frying treatments on oil absorption and nutritional value of silver carp
(Hypophthalmicththys molitrix) fillet were examined. Experimental treatments, were included treatment 1 (control):
normal frying; treatment 2: drying the fillets at room temperature before frying to get a constant weight; treatment 3:
normal frying, removing the oil from the fried fillet on a strainer in hot air until getting a constant weight; treatment 4:
was the composition of treatment 2 and 3 (drying the fillets at room temperature before frying, normal frying and
removing the oil from the fried fillet on a strainer in hot air to get a constant weight; and the raw fillets were tested
without frying. At the end of the experiment, chemical compounds, fatty acid profiles, and AI and TI characteristics of
fish fillets were measured in various experimental treatments. The results showed that the frying process caused
significant changes in the chemical composition and the fatty acid profile of the fried fillets compared to the raw fillets.
The fatty acids profile of fillet, n-3/n-6 ratio and AI showed that these indicators increased due to normal frying
compared to other experimental treatments. During frying TI reduces in frying experimental treatments as well. In
general, it was concluded that the total fat content of fish and the profile of its fatty acids could change during the frying
process. Therefore, the use of pre-drying and pre-treatment before frying and oil extraction in hot air after frying can be
a way to reduce the oil adsorption by fried foods.
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 .1مقدمه

Shabanpour and Jamshidi, 2013; Kassama and
)Ngadi, 2016; Kurek et al., 2017ت جاذب روغان در

ماهی و سایر غذاهای دریایی منبع با ارزدای از پاروتئین،
چربی ،م اد معدری و ویتامینها به دمار می آیندت چربای
ماهی منبع مهمی از اسایدهای چارب ضاروری خص صاا
اسیدهای چرب بلند زرجیر چند غیرادابايی از خاار اد
امرا( 3-ایك زاپنتاار ئیک اسید و دوک زاهرزاار ئیک اسید)
است ()Harlioglu, 2012ت چربی م ج د در بدن مااهی و
آبزیان اثرات بسیار مهمی در سالمت ارسان بهيهد دارد و
در پیشگیری از بسیاری از بیماریها و کنترل و کمک به
بهب د اختالالت و ي ارض مختلف رقش مهم و ساازرد ای
به يهاد دارد ()De Castro et al., 2007ت معما ال بارای
پخت ماهیان از دی های حرارت خشک (سرخ کاردن در
ماهی تابه معم لی و سرخ کردن در ماهی تابههای گا د و
کباب کردن) ،حارارت مرطا ب (آبپاز کاردن و بخاارپز
کردن) و یا روش ترکیبی (دی های پخت با دعله مالیم)
استفاد میگرددت سرخ کردن از جمله روشهای متاداول
و معم ل جهت آماد سازی م اد غذایی است که با ارتقاال
گرما ،تبخیر رط بت و جذب روغان همارا با د و سابب
تغییرات معنیدار در محت ای چربی و سااختار اسایدهای
چرب بافت ماهی مید د ()Farkas et al., 1996ت در بین
دی های ذکر دد  ،دای سارخکاردن ،باه دلیال باه-
کارگیری روغن سرخکردری ،اثرات ددیدتری بر محتا ای
چربی و پروفایل اسید چرب ماد غذایی دارد و ياالو بار
افزایش محت ای روغن دریافتی از طریق غاذای مصارفی،
سبب ایجاد تغییراتی در پروفایل اسید چرب غذا دد و از
اثاارات مفیااد آباازی ماایکاهااد ()Neff et al., 2014ت از
آرجاییکه افزایش میزان جذب چربای در بادن از طریاق
غذای مصرفی سبب بروز مشكالت فراواری بارای ساالمت
ارسان میگردد ،لذا الزم است تا جنبههای مختلف درگیار
در پروسه سرخ کردن م رد بررسی قرار گیاردت در هماین
راستا ،تحقیقات متعددی به بررسای تااثیر فرایناد سارخ
کردن و کنتارل و کااهش میازان جاذب روغان در مااد
غذایی بادون کااهش وییگایهاای مللا ب حسای و یاا
ارگار لوتیكی پرداخته و را حلهایی را ارائاه رما د اراد (

هنرام سرخ کردن محصا الت غاذایی در روغان ،ت ساط
تعداد زیادی از ي امل رظیر کیفیات روغان ،دماا و مادت
زمان سرخ کردن ،ترکیب ماد غذایی (برای مثال رط بت
و م اد جامد آن ،تخلخال) ،سالو و داكل مااد غاذایی،
تحت تأثیر تیمارهای قبل از سارخکاردن (مارناد خشاک
کردن و آرزیم بری) ،پ دش دهای مااد غاذایی و اراداز
مااد غاذایی قارار دارد ()Miranda et al., 2010ت طای
فرآیند سرخ کردن تغییرات پیچید ای که دامل تغییرات
فیزیكی (افزایش ویسك زیته و دارسیته ،افزایش تیرگای و
تمایل به ایجاد کف در روغن ،کاهش رقله دود و کااهش
کشش سلحی) دیمیایی (افزایش يدد پراکساید ،مقادار
اسیدهای چرب آزاد ،افزایش ترکیبات با وزن ملك لی بااال
و کاهش پایداری روغن) و ارگار لوتیكی (کااهش يلار و
طعم) است ،در روغن روی میدهد که ایان تغییارات اثار
مسااتقیمی باار کیفیاات و سااالمت مصاارف کننااد دارد
()Ansorena et al., 2010ت جذب روغن در مااد غاذایی
تحت تاثیر ساختار منفذی یا خلل و فرج ایجااد داد در
محص ل در فرایند سرخ کردن ب د  ،و بیشتر روغن جذب
دد در زمان خروج مااد غاذایی از ماهیتاباه (در مادت
سرد ددن) جذب مید دت ملالعاات رشاان داد اراد کاه
جذب روغن هم در جریان فرایند سارخ کاردن و هام در
دور خنک سازی ماد غذایی پس از سرخ کردن ،صا رت
میپذیرد که میزان جاذب روغان در زماان خناکساازی
خیلی بیشتر است ()Miranda et al., 2010; Ajo, 2017ت
در حین فرآیند سرخ کردن يمیق ،ارتقال همزمان حرارت
و جرم رخ میدهدت ارتقال حرارت از روغن به ماد غاذایی
بايث تبدیل رط بت داخل ماد غذایی به بخار مید د که
اختالف فشاری بین بخش سلحی و مرکزی ماد غاذایی
به وج د خ اهد آورد ( Neff et al., 2014; Larsen et al.,
)2010ت فشار ایجاد دد در ماد غذایی سبب میگردد تاا
از هر گ ره مهاجرت روغن به داخل ماد غذایی جل گیری
گرددت امّا در هنرام دور خنک سازی ماد غاذایی ،فشاار
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م ج د در ل لههای رازک م ئینه تشاكیل داد در خاالل
سرخ کردن از بین رفته و ایان امار سابب تساهیل رفا ذ
روغن به ماد غذایی میگرددت در ط ل دور خنک سازی،
زماری که دماای سالو روغان کااهش ماییاباد ،کشاش
سلحی روغن افزایش مییابد و منجر به جاذب بایشتار
روغن در محص ل مید دت در مجم ع ،از ي امل ماثثر بار
محت ای رهایی روغن در محص ل سرخ ددن می ت ان به
این م ارد ادار کرد :حجم کل روغن جذب داد ت ساط
ماد غذایی معادل مقدار آب جادا داد از آن در هنراام
سرخ کردن است؛ بنابراین هر چه میزان رط بت بایشتار
بادد ،جذب روغن ریز افزایش می یابدت ( Miranda et al.,
)2010ت خشک کردن یكی فعالیتهایی است که میت اراد
قبل از سرخ کردن ماد غاذایی یاا فیلاه مااهی از طریاق
کاهش سلو جاربی ،کاهش محت ای رط بت اولیه ،صااف
کردن سلو و تغییرات سااختماری ،میازان جاذب رهاایی
روغن را کاهش دهد ()Pedreschi and Moyano, 2005ت
سرد ددن فضاای خاالن رادای از تبخیار پی ساته آب در
مراحل اولیه خنک کنندگی ،بايث کاهش محت ای روغان
ماد غذایی سرخ دد مید دت همچنین يملیاات ها ای
گرم ،دمای محص ل را حفظ کارد و ماارع خناک دادن
مید د ،در رتیجه تا حدی از چرالش بخار آب و اثر خالن
در جذب روغن جل گیری مایکنادت پاس از يمال سارخ
ددن ،دما کاهش یافته و این امر سبب سرد دادن مااد
غذایی و کاهش فشار بخار آب داخل ماد غاذایی داد و
سبب می گردد تا بیشتر روغن چسبید به سلو فیله باه
داخل آن رف ذ یابد؛ لذا خارج کردن سریع روغن از سالو
ماد غذایی سرخ دد بر میازان جاذب روغان و سااختار
اسید چرب ریاز بسایار حاائز اهمیات اسات ( Dana and
)Saguy, 2006; Miranda et al., 2010ت همارل ر کاه در
ملالب باال بیان دد ،دو يامل رط بت م ج د در سالو و
داخل ماد غاذایی در هنراام سارخ کاردن و هامچناین
سريت کاهش دما در مرحله بعد از سرخ کردن ،در جذب
روغن ت سط ماد غذایی بسیار مهم و تاثیرگذارردت لذا ،در
این تحقیق تاثیر این دو يامل تاثیرگذار بر میازان جاذب
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روغن در غذاها ،روی فیله ماهی فیت فاگ و در روش سرخ
کردن در ماهیتابه بررسی ددت

 .2مواد و روشها
 .2.1مکان و زمان اجرای پژوهش
کلیه مراحل اجرایی و آزمایشراهی در آزمایشرا
دیالت دارشكد منابع طبیعی (ص معه سرا ،گیالن) در
پاییز  1397ارجام ددت برای ارجام کار 15 ،قلعه ماهی
کو ر رقر ای با وزن مت سط  1/5کیل گرم خریداری
گردیدت پس از ارجام مراحل آماد سازی اولیه (دست-
ود  ،فلس گیری ،سر و دم زری ،تخلیه دكم ،پ ست کنی
و دستو د ی مجدد) ،کار تهیه فیله (با ضخامت دو
سارتیمتر ،يم د بر بدن و دارای پ ست و با ابعاد مت سط
 12در  7سارتیمتر) ارجام گردیدت فیلههای تهیهدد در
 4تیمار و یک تیمار فیلهی خام (با سه تكرار) تقسیم
بندی ددردت تیمارهای آزمایشی دامل تیمار فیله خام
(بدون سرخ کردن)؛ تیمار ( 1سرخ کردن معم لی)؛ تیمار
( 2خشک کردن فیله در دمای اتاق قبل از سرخ کردن تا
رسیدن به وزن ثابت)؛ تیمار( 3سرخکردن معم لی ،خروج
روغن از فیله سرخدد روی صافی در ه ای گرم تا
رسیدن به وزن ثابت)؛ تیمار ( 4ترکیب خشککردن فیله
در دمای اتاق قبل از سرخکردن تا رسیدن به وزن ثابت +
سرخکردن معم لی و خروج روغن از فیله سرخ دد روی
صافی و در ه ای گرم تا رسیدن به وزن ثابت)
ب درد (Pedreschi and Moyano, 2005; Miranda et
 )al., 2010از روغن سرخ کردری اویال (درکت صنعت
غذایی ک رش ،ادتهارد ،ایران) که حاوی مخل طی از
روغنهای آفتابگردان ،کلزا و ذرت و فاقد روغن پالم ب د،
در این تحقیق استفاد گردیدت

 .2.2سنجش شاخصهای مورد بررسی در پژوهش
 .1.2.2ترکیبات شیمیایی فیله

سنجش های تقریبی ترکیبات دیمیایی فیله
دامل :درصد رط بت ،پروتئین ،چربی و خاکستر با
استفاد از روش  )2005( AOACو با سه تكرار ارجام
گردید ()AOAC, 2005ت برای تعیین میزان رط بت،
رم ره م رد رظر ت زین دد در داخل پتری دیش قرار
داد دد ،سوس در داخل آون ،در دمای 105 ˚Cدرجه
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سارتیگراد به مدت  24سايت قرار داد ددت پس از 24
سايت پتریدیشها از آون خارجدد و دوبار وزن ددردت
با محاسبه اختالف وزن به دست آمد درصد رط بت
مشخ گردیدت میزان خاکستر فیلههای آزمایشی با
س زاردن رم ره در دمای 550 ˚ Cدرجه سارتیگراد به
مدت  5سايت ارداز گیری ددت پروتئین کل با استفاد از
دسترا کجلدال ات ماتیک با ضرب میزان ریتروژن به
دست آمد در يدد  6/25محاسبه ددت همچنین چربی
کل فیلههای آزمایشی ریز با استفاد از دسترا س کسله
ارداز گیری ددت

 .3.2پروفایل اسیدهای چرب فیله
برای بررسی پروفایل اسیدهای چرب ،ابتادا روغان
م ج د در فیله به روش اساتفاد داد ت ساط  Bakarو
همكااااران ( )2008اساااتخراج گردیااادت ساااوس از روش
 Metcalfو همكاران ( )1996برای متیال اساتر کاردن
اسیدهای چرب استفاد گردیدت
برای دناسایی اسیدهای چرب از دسترا
کرومات گرافی ( )GCمجهز به ست ن کاپیالری و
آدكارساز ر ع  FIDاستفاد ددت دمای آدكارساز و محل
تزریق روی  260و  230درجه سارتیگراد تنظیم ددت 1
میكرولیتر از رم ره استری با استفاد از سررگ
میكرولیتری به دسترا گاز کرومات گراف تزریق ددت
دمای اولیه ست ن روی  160درجه سارتیگراد تنظیم و با
سريت  2درجه سارتیگراد در دقیقه به  180درجه
سارتیگراد رسارد ددت زمان اجرای يملیات برای هر
رم ره  85دقیقه ب دت ترکیب پروفایل اسید چرب رم رهها
در مقایسه با پیک استاردارد بیان دد و جهت محاسبه
Chromatography
سلو زیر پیک از ررمافزار
 Softwareاستفاد ددت داخ های آتروژریک ( )AIو
ترومب ژریک ( )TIبا استفاد از روابط زیر محاسبه گردید
(:)Šimat et al., 2015
=AI
[C12:0+4(C14:0)+C16]/
][MUFA+n-3PUFA+n-6PUFA
=TI
[C14:0+C16:0+C18:0]/
[0/5MUFA+0/5(n-6PUFA)+3(n-3PUFA)+(n)3PUFA/ n-6PUFA

 .4.2تجزیه و تحلیل دادهها
جهت تجزیه و تحلیل رتایج و رسم رم دارها از
ررمافزار آماری  SPSSو  Excelاستفاد ددت ابتدا جهت

233

بررسی ررمال ب دن داد ها از آزم ن ک لم گروف-
اسمیرر ف استفاد گردیدت برای بررسی اختالف بین
تیمارها از آزم ن آرالیز واریارس یکطرفه ) (ANOVAو
در ادامه از آزم ن ت کی ) (Tukeyدر سلو معنیداری 5
درصد و برای رسم رم دارها از ررم افزار  Excelاستفاد
گردیدت

 .3نتایج
 .1.3ترکیبات شیمیایی فیله
رتایج تأثیر تیمارهای مختلف بر ترکیبات دیمیایی
فیله در جدول دمار  1رشان داد دد استت براساس
رتایج ،کمترین درصد پروتئین در تیمارهای آزمایشی در
تیمار دمار  2و بیشترین آن در تیمار  1ب د؛ که البته
رسبت به تیمارهای دیرر اختالف معنیداری رشان ردادردت
کمترین درصد چربی و خاکستر در تیمارهای آزمایشی در
تیمار دمار  2و بیشترین آن در تیمار  1ب دت کمترین
درصد رط بت در تیمار  1و بیشترین آن در تیماردمار
 2مشاهد گردیدت اختالفات در محت ای رط بت بین
تیمارهای آزمایشی معنیدار ب د ()p>0/05ت

 .2.3پروفایل اسید چرب فیله
رتایج تأثیر تیمارهای مختلف بر پروفایل اسیدچرب در
جدول  2و ادكال  1تاا  3رشاان داد داد اساتت طباق
رتایج ،میزان ار اع اسایدهای چارب (باه جازن اسایدهای
چاارب دارای  18اتاام کااربن  )C18در تیمااار  1بااهط ا ر
معنیداری باالتر ب دت داخ  SFAدر تیمار  1رسبت به
دیراار تیمارهااا باااالتر ب ا د و کاام¬تاارین آن در تیمااار 2
مشاهد گردیدت داخ  MUFAریز در تیماار  1بااالتر
ب دت تیمار  ،1پایین ترین میزان محت ای اسیدهای چارب
بلند زرجیر چند غیر ادبايی یاا  PUFAرا رشاان داد و
بیش¬ترین میزان آن در تیمار  2مشاهد گردیدت
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جدول  -1میاررین ترکیبات دیمیایی فیله در رم ره خام و رم رههای سرخ دد در تیمارهای مختلفت
ترکیب
شیمیایی

تیمارهای آزمایشی (محتوای ترکیبات بر اساس وزن خشک درصد)

نمونه خام
(بر اساس وزن تر)

تیمار1

تیمار2

تیمار3

پروتئین

16/90 ± 1/00

38/43 ± 2/14 a

32/89 ± 1/60 a

34/56 ± 0/85 a

33/60 ± 1/50 a

چربی کل

3/10 ± 1/03

18/51 ± 3/20 a

14/51 ± 2/50 a

16/33 ± 2/12 a

14/22 ± 1/34 a

خاکستر

0/95 ± 0/21

1/73 ± 0/10 a

1/06 ± 0/21 b

1/20 ± 0/30 b

1/16 ± 0/15 b

رط بت

79/20 ± 1/02

44/15 ± 1/15b

55/86 ± 3/14 a

53/66 ± 2/35 a

54/93 ± 1/78 a

تیمار4

ايداد داخل جدول بیاررر میاررین و ارحراف معیار ) (Mean± SDحاصل سه تكرار میبادندت حروف ک چک اررلیسی مختلف در باالی ايداد در هرردیف ،رشاررر اختالف معنیدار در بین تیمارها در سلو  5درصد استت

براساس رتایج ،داخ های آتروژریک و  n-3/n-6در

خص صیات م اد غذایی سرخدد باددت پیش تیمار

تیمار  1مقادیر باالتر دادتندت

خشک کردن ،محت ی آب اولیه ماد غذایی را کاهش

 .4بحث و نتیجهگیری
تاکن ن تحقیقات زیادی در زمینه تاثیر روشهای مختلف
پخت از جمله پختن به روش سرخ کردن روی ترکیبات
دیمیایی فیله ماهی و پروفایل اسیدهای چرب ار اع
ماهیها ارجام دد استت گ راگ ری و تناقض رتایج در
ملالعات میت ارد مرب ط به ر ع ماهی ،روش پخت،
درجهحرارت و مدتزمان سرخ کردن و ر ع روغن مصرفی
بادد ()Moradi et al., 2011ت در تحقیق حاضر ،سرخ
کردن فیله سبب تغییرات معنیدار در میزان ترکیبات
دیمیایی فیله گردیدت این فرایند بايث کاهش رط بت و
جذب بیشتر روغن در رم رهها گردیدت سرخکردن
معم لی سبب از بین رفتن رط بت در حد زیاد میگردد
( .)Maulvault et al., 2012استفاد از پیش تیمار
خشککردن قبل از سرخکردن میت ارد رودی برای بهب د

داد (افزایش محت ی ماد جامد اولیه) و از این طریق،
منجر به کاهش زمان فرایند مید د و در رتیجه ،جذب
روغن در حین سرخ کردن را محدود میکندت به يلت
خروج آب طی فرآیند خشک کردن مقدماتی ،مقدار آب
گ دت ماهی کاهش یافته ،در رتیجه طی فرآیند سرخ
کردن ،تبادل و جابجایی رط بت و چربی به حداقل ممكن
رسید و در رتیجه میزان جذب روغن در محص ل کاهش
مییابد ( Chen et al., 2009; Cárcel et al.,
. )2012در دی ی سرخکردن ،تبخیر آب از ماد غذایی
سبب ایجاد حفر هایی در ماد غذایی می گردد که مسیر
ارتقال روغن از محیط پخت به داخل ماد غذایی را هم ار
و سبب تغییرات در ترکیبات دیمیایی ماد غذایی
میگردد که این تبادل روغن در ماهیان پرچرب منفی ب د
و در ماهیان کم چرب مثبت است ( Nikoo et al.,
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)2010؛ به این معناکه میزان جذب روغن از محیط ،در

ماهیان

چرب

کم

استت

بیشتر

جدول  :2پروفایل اسید چرب رم ره داهد و رم رههای سرخ دد در تیمارهای مختلف (گرم در  100گرم اسید چرب)ت
تیمارهای آزمایشی

اسید چرب
نمونه خام
C14:0

c

C15:0

c

C16:0

8/412 ± 0/018

c

C16:1

b

C17:0

d

C17:1

b

C18:0

c

تیمار 2

تیمار 1

تیمار 3

0/834 ± 0/009

a

4/178 ± 0/004

e

0/513 ± 0/016

b

0/506 ± 0/004

a

1/125 ± 0/007

d

0/078 ± 0/004

d

a

19/242 ± 0/158

d

7/799 ± 0/239

2/429± 0/050

a

11/083 ± 0/123

c

0/000 ± 0/000

c

2/454 ± 0/027

d

0/659 ± 0/030

b

0/000 ± 0/000

d

1/414 ± 0/006

a

1/561 ± 0/004

d

36/797 ± 0/030

26/801 ± 0/121

a

C18:1( n-9) c

b

C18:2 (n-6) c

b

)C18:3 (n-3

bc

C20:0

a

C20:1

d

)C20:3 (n-3

b

)C20:3 (n-6

b

C20:4 (n-6)ARA

c

C22:0

d

C20:5 (n-3) EPA

c

C22:4 (n-6) DTA

b

C22:5 (n-3) DPA

bc

C22:6 (n-3) DHA

b

c

38/797 ± 0/011

d

6/098 ± 0/139

a

3/228 ± 0/039

a

0/289 ± 0/005

d

0/860± 0/004

a

0/086 ± 0/009

a

b

تیمار 4

1/206 ± 0/008

d

0/771 ± 0/011

0/081 ± 0/003

b

0/551 ± 0/004

10/111 ± 0/133

cd

1/±064 0/048

b

0/214 ± 0/005

b

0/000 ± 0/000

c

2/796 ± 0/013

a

1/792± 0/013

d

0/041 ± 0/004

a

0/000 ± 0/000

d

2/859 ± 0/060

b

38/427 ± 0/118

b

42/662 ± 0/491

c

8/063 ± 0/074

2/±230 0/030

0/066 ± 0/004

0/149 ± 0/004

36/845 ± 0/077

b

37/582 ± 0/040

b

3/221 ± 0/006

36/826 ± 0/036

39/591 ± 0/048

3/361 ± 0/050

bc

2/764 ± 0/189

b

5/666 ± 0/136

c

a

b

0/128 ± 0/004

0/000 ± 0/000

0/109 ± 0/005

c

0/451 ±0/015

b

1/171 ± 0/013

c

3/±317 0/005

e

0/000 ± 0/000

0/000 ± 0/000

c

c

0/187 ± 0/005

c

0/000 ± 0/000

d

0/000 ± 0/000

c

0/052 ± 0/004

a

0/289 ± 0/006

d

0/475 ± 0/017

b

0/963 ± 0/005

d

0/878 ± 0/004

a

3/545 ± 0/016

e

0/220 ± 0/001

b

0/630 ± 0/004

c

0/516 ± 0/006

0/473 ± 0/002

a

2/279 ± 0/004

e

0/754 ± 0/015

b

1/673 ± 0/004

d

1/185 ± 0/004

1/342 ± 0/006

a

5/636 ± 0/006

e

0/316 ± 0/035

b

0/532 ± 0/038

b

0/480 ± 0/023

0/545 ± 0/009

a

1/227 ± 0/320

b

0/197 ± 0/006

b

0/497 ± 0/026

bc

0/372 ± 0/011

a

1/715 ± 0/149

c

b

1/200 ± 0/018

0/887 ± 0/059

bc

1/104 ± 0/038

a

3/999 ± 0/098

0/546 ± 0/191

c

13/479

∑SFA

12/075

27/483

11/619

15/166

∑MUFA

41/500

43/655

40/670

39/080

40/218

∑PUFA

46/404

28/362

47/714

45/808

46/252

n-3/n-6

0/152

1/542

0/098

0/172

0/132

2/±970 0/105

0/291 ± 0/003

1/013 ± 0/001
0/000 ± 0/000
0/029 ± 0/003
0/763 ± 0/004

0/347 ± 0/026

ايداد داخل جدول بیاررر میاررین و ارحراف معیار ) (Mean± SDحاصل دو تكرار میبادندت حروف ک چک اررلیسی مختلف در باالی ايداد در هرردیف ،رشاررر اختالف معنیدار در بین تیمارها در سلو  5درصد استت
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شکل  -2نتایج شاخص ترومبوژنیک در تیمارهای آزمایشی

از آرجایی که ماهی کو ر رقر ای از ماهیان کم چرب
است ،لذا میزان چربی در فیله های سرخ دد افزایش
یافتت در ملالعه حاضر ،کمترین میزان تغییرات پروتئین
فیله رسبت به فیله خام در تیمار  4مشاهد گردید ،در
حالیکه میزان پروتئین فیله در تیمارهای  2 ،1و 3
رسبت به تیمار  4و فیله خام دارای میزان باالتری ب دردت
بیشترین میزان پروتئین مرب ط به تیمار  3و کمترین
میزان آن مرب ط به فیله خام ب دت افزایش در مقدار

شکل  -3نسبت  n-3/n-6در تیمارهای آزمایشی

پروتئین رم رههای سرخ دد رسبت به فیله خام میت ارد

که قبل و بعد از فرایند سرخ کردن روی فیله ارجام دد

بیاررر این ملالب بادد که چ ن این افزایش بر اساس

است ت ارسته به ط ر غیرمعنیداری رسبت به فرایند سرخ

وزن تر رم رهها ب د و طی فرایند سرخکردن ،رط بت

ددن معم لی از جذب روغن ت سط فیله بكاهدت رط بت

کاهش یافته است ،در رتیجه میزان پروتئین فیله افزایش

فیله ماهی پس از سرخ کردن يمیق کاهش اما میزان

یافته است ()Gokoglu et al., 2004ت

سایر ترکیبات دیمیایی فیله ماهی پس از سرخ کردن

افزایش چربی فیله طی فرایند سرخ ددن میت ارد در
ارتباط با جذب روغن و به يلت رف ذ روغن به درون فیله
بعد از خروج آب باددت رتایج ملالعه حاضر رشان داد که
چربی فیله خام رسبت به دیرر تیمارهای آزمایشی دارای
مقادیر چربی بسیار پایینتری است و همچنین تیمارهایی

رسبت به فیله خام افزایش یافته استت خارج کردن سریع
روغن از سلو ماد غذایی سرخ دد بر میزان جذب
روغن و ساختار اسید چرب در م اد غذایی ریز اثرات
مفیدی دارد ،بل ریکه فقط  20درصد روغن جذب دد
در طی سرخ کردن چیوس به قسمتهای داخلی رف ذ
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کرد و  80درصد آن ،در سلو ماد غذایی باقی میمارد

گرددت پروفایل اسیدهای چرب فیله و همچنین رسبت n-

که در طی سرد ددن چیوس حدود  64درصد از آن وارد

 3/n-6و داخ

آتروژریک ( )AIبر اثر سرخ کردن

ماد غذایی مید د (.)Andrés-Bello et al., 2010

معم لی رسبت به دیرر تیمارهای آزمایشی ،افزایش

رشان داد دد است که اثر ترکیبی فرآیندهای رمک
س د سبک و خشک کردن مقدماتی راگتهای ت لیدی از
قزلآالی رررین کمان بايث کاهش جذب روغن طی سرخ
کردن يمیق ددرد و رمک س د سبک و خشک کردن
مقدماتی بهترین اثر را بر کاهش میزان روغن در راگت-
های سرخ دد رشان داد ( Shabanpour and
)Jamshidi, 2013ت هنرامیکه فیله در معرض فرآیند
پخت قرار میگیرد ،حرارت م جب درات ر ددن پروتئین-
ها دد و تجمع آنها به سبب اتصال م لك لهای
پروتئین به یکدیرر و ارقباض ردتههای اکتین و می زین
و کالژن و ظاهر ددن گرو های آبرریز در سلو پروتئین
دد و واکنشهای جدیدی بین م لك لهای پروتئین
میدهد که به متراکم ددن پروتئین منجر مید د؛
بنابراین ،آبی که از يضله خارج دد  ،بايث کاهش رط بت
مید د ()Santé-Lhoutellier et al., 2008ت

معنیدار رشان دادت به ط ر کلی فرایند سرخ کردن سبب
کاهش ترومب ژریک ( )TIگردیدت در تیمار ،محت ای
اسیدهای چرب چند غیر ادبايی  PUFAبه ط ر معنی-
داری کاهش یافته و در ي ض مقدار اسیدهای چرب
ادباع  SFAافزایش رشان دادت دلیل این امر ،در درجه اول
به جذب روغن از محیط سرخ کردری و تاثیر آن بر
پروفایل اسید چرب فیله برمیگرددت بهيالو میت ان به
افزایش حرارت بافت فیله در اثر فرایند سرخکردن و در
رتیجه دكسته ددن پی ردهای چندگارهی  PUFAو هم-
چنین کاهش محت ای اسیدهای چرب ( C18استائریک
اسید ،اولئیک اسید و لین ئیک اسید) مرتبط دارستت
چراکه اسیدهای چرب غیرادباع در مقایسه با اسید چرب
ادباع رسبت به اکسیداسی ن راپایدارتر هستند و طی
ررهداری و حرارت دهی میزان آنها کاهش مییابدت البته
اسیدهای چرب بلند زرجیر چند ادبايی خار اد امرا3-
در مقابل این تغییرات در مقایسه با اسیدهای چرب

با ت جه به اینكه در فرایند سرخکردن از روغن سرخ

خار اد امرا 6-پایدارتر میبادند

کردری استفاد مید د و امكان تبادل اسیدهای چرب

)2008ت در فرایند سرخ کردن ،به يلت جذب اسید

بین روغن ماهی و روغن سرخ کردری وج د دارد ،سرخ

لین ئیک از روغن سرخ کردری ت سط فیله افزایش معنی-

کردن به ط ر قابل ت جهی بر ترکیب اسیدهای چرب

داری در اسیدهای چرب ضروری خار اد ی  n-3رخ می-

ماهی اثر گذار است و مقدار چربی کل ماهی و پروفایل

دهد ()Larsen et al., 2010ت براساس رتایج ملالعها-

اسیدهای چرب آن طی فرایند سرخ کردن به ددت تغییر

ی ،سرخکردن سبب افزایش مقدار اولئیک اسید،

می کند ( .)Amira et al., 2010محت ای پالمیتیک

لین لئیکاسید و پالمیتیکاسید در فیشفینررها دد و

اسید ) (C16:0در تیمار  1در مقایسه با سایر تیمارها به-

این امر سبب کاهش درصد سایر اسیدهای چرب ددت

معنیداری افزایش رشان داد ( ،)p>0/05که باللبع اثرات

همچنین سرخکردن سبب افزایش رسبت اسیدهای چرب

آن در کاهش محت ای سایر اسیدهای چرب و تغییر

چندغیرادبايی به اسیدهای چرب ادباع ()PUFA/SFA

پروفایل اسیدهای چرب در جدول دمار  2مشاهد می-

به ترتیب در فیشفینررهای ساخته دد از گ دت چرخ

(Bakar et al.,
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دد و س ریمی گردید ( Zakipour Rahimabadi et

افزایش معنیدار دادت و به ط ر کلی فرایند سرخ کردن

.)al., 2011

سبب کاهش داخ

ملالعهی  Bakarو همکاران ( ،)2008رشان داد که

است رسبت اسیدهای چرب غیرادباع سری  n-6به

در روش سرخ کردن رسبت  PUFA/SFAتغیرات بیش-

اسیدهای چرب غیرادباع سری  n-3داخ

تری رسبت به دیرر روشهای پخت دادت و میزان EPA

برای مقایسه رسبی ارزش تغذیهای چربی ماهیان میبادد

ترومب ژریک ( )TIمید دت گفتنی
مناسبی

در روش سرخ کردن و میزان  DHAدر تمامی روشهای

( )Zuraini et al., 2006و میزان باالی داخ های

پخت به میزان  5درصد کاهش یافت ( Bakar et al.,

 AIو  TIرشان دهند ی کاهش کیفیت چربی استت با

 .)2008همچنین  Neffو همکاران ( )2014در

ت جه به اینكه داخ های  TIدر فرایند سرخ کردن و

ملالعهی دریافتند که تیمارهای پخت و پز اثر کمی بر

داخ

 AIدر تیمارهای  3 ،2و  4کمتر است از این رو

میزان اسیدهای چرب  n-3داررد ولی تیمارهای سرخ

خشک کردن قبل از سرخکردن و خارج کردن روغن فیله

دد به ط ر کلی دارای  n-6و  MUFAباالتری ب درد که

در ه ای گرم پس از فرایند سرخکردن میت ارد تا حدی

احتماال بهيلت روغن سرخ کردری م رد استفاد (کلزا)
استت همچنین مشخ

دد که ارتخاب روغن پخت و پز

سبب کاهش این داخ ها د د ( Hosseini et al.,
)2014ت براساس ملالعهی رعمتبخش و همكاران

ریز ممكن است کل اسید چرب م ج د در ماهی پخته

( ،)1394سرخکردن فیله ماهی در روغن بايث کاهش

دد را تحت تأثیر قرار دهد (.)Neff et al., 2014

درصد اسیدهای چرب امرا 3 -و افزایش درصد اسیدهای

براساس ملالعات ارجام دد  ،سرخ کردن مقدماتی گ دت

چرب امرا 6-گردیدرد که يلت آن را میت ان تبادل

در روغن آفتابرردان قبل از سرخ کردن يمیق ،میت ارد

اسیدهای چرب روغن و چربی ماهی دارست

سبب کاهش جذب اسیدهای چرب ادباع گرددت البته

(.)Nematbakhsh et al., 2015

همارل رکه از

هنرام استفاد از روغن زیت ن ،محت ای اسیدهای چرب

رتایج مشخ

ادباع رشد افزایش مییابد ( Miranda et al.,

قبل از سرخکردن و خارج کردن روغن سرخ کردری در

)2010ت رشان داد دد است که روغن جامد س یا و

محیط گرم پس از سرخکردن ،جدای از ر ع روغن سرخ

پنبه داره ،سبب می د د تا اسید پالمیتیک در اثر يمل

کردری استفاد دد  ،میت ارد به ط ر قابل مالحظهای از

ریمه سرخ کردن سیب زمینی افزایش دادته بادد ،در

جذب روغن ت سط فیله در جریان سرخ کردن و تاثیر بر

حالیكه اسیدهای استئاریک و اولئیک تغییر چنداری پیدا

پروفایل اسید چرب ،جل گیری رمایدت بهط ریکه محت ای

ركردت همچنین روغن آفتابرردان به لحاظ تغییرات کم در

چربی و پروفایل اسیدهای چرب این تیمارها در مقایسه با

اسیدهای چرب غیرادباع ،روغنی مناسب برای ریمه-
سرخکردن است (.)Mirzaei et al., 2005

است ،استفاد از پیش تیمار خشککردن

رم ره خام ،تغییرات اردکی را رشان دادردت لذا میت ان به
صراحت ين ان رم د که این دی های بسیار ساد و قابل
دسترس برای يم م (به کار گرفته دد در این تحقیق)

آتروژریک

در مقایسه با دی های ملالعه دد ت سط سایر محققین

( )AIبر اثر سرخکردن معم لی رسبت به دیرر تیمارها،

در بهکارگیری ار اع روکشهای غذایی به ص رت ساد و

در این ملالعه رسبت  n-3/n-6و داخ
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بكاهندت

قبل و بعد از سرخ کردن برتتت،تاثیر برطرف کردن رط بت و روغن

غذایی

ماد

چرب

اسیدهای

 بهط ر قابل مالحظهای قادر،ترکیبی و تكنیکهای دیرر
سرخ کردن بر پروفایل
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