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 هاترين يافتهمهم

های سرخ شده مقدماتی در روغن آفتابگردان و کنجد، حاوی مقدار های حاصل از تحقیق، ناگتطبق یافته

شاخص رنگ زردی کمتری نسبت به  رطوبت، بازده محصول و شاخص رنگ قرمزی باال و میزان جذب روغن و

گراد در درجه سانتی 091و  071، 051های زیتون و کانوال بودند. از میان دماهای های سرخ شده در روغنناگت

گراد دارای باالترین مقدار رطوبت و بازده درجه سانتی 071دمای های سرخ شده در نمونهسرخ کردن مقدماتی، 

گراد بود. درجه سانتی 091و  051گ روشنایی و قرمزی نسبت به دماهای محصول، و مقدار متوسط شاخص رن

های سرخ شده در نمونهگراد میزان جذب روغن کمتری نسبت به درجه سانتی 051دمای های سرخ شده در نمونه

طورکلی، از نظر فاکتورهای فیزیکی و میزان جذب روغن هگراد نشان داد. بدرجه سانتی 091و  071دماهای 

و میان دماهای مختلف  های آفتابگردان و کنجد نتایج بهتری را نشان دادندروغنهای سرخ شده مقدماتی در اگتن

گیری های اندازهگراد از نظر کلیه شاخصدرجه سانتی 071دمای های سرخ شده در نمونهسرخ کردن مقدماتی، 

  ان داد.گراد نشدرجه سانتی 091و  051شده نتایج بهتری نسبت به دماهای 

 مقدمه )شرح مساله(

دلیل راحتی دهی و سوخاری شده مانند ناگت ماهی، از جمله غذاهای آماده مصرفی هستند که بهمحصوالت لعاب

و  مغذیسازی تغییرات متفاوتی در مواد طی مراحل آمادهشوند. ای استفاده میطور گستردههسازی، امروزه بآماده

دد. حین فرایند سرخ کردن، جابجایی و انتقال رطوبت و جایگزینی چربی منجر به گرترکیب ناگت ماهی ایجاد می

ها منجر به جذب روغن در حدود یک سوم وزن کل محصول نهایی شود. این جابجاییخروج رطوبت و ورود روغن می

میزان جذب اثرگذار است. آن های فیزیکی طعم، بافت و ویژگی های محصول مخصوصاًشده و در نتیجه بر ویژگی

کند. طور مستقیم مدت زمان فرایند سرخ کردن را تعیین میبهاین عامل روغن به دمای سرخ کردن بستگی دارد که 

رو استفاده از باشد، از ایننوع روغن مورد استفاده نیز بر میزان جذب روغن و فاکتورهای فیزیکی محصول موثر می

های آفتابگردان، زیتون، کنجد و کانوال که های گیاهی مختلف، روغننروغن با کیفیت باال ضروری است. از میان روغ

  جهت این مطالعه در نظر گرفته شدند. اسیدهای چرب چند غیراشباع هستند،سرشار از 
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 ها، جداول و ساير مستندات(ر شکلعات تکمیلی )مشتمل باطال

و کمترین مقدار آن  071 با دمای آفتابگردانروغن  های سرخ شده مقدماتی درباالترین مقدار رطوبت در نمونه

های سرخ شده مشاهده شد. ناگتگراد درجه سانتی 091 با دمای کنجد های سرخ شده مقدماتی در روغننمونهدر 

 051های سرخ شده در دماهای گراد رطوبت باالتری را نسبت به ناگتدرجه سانتی 071آفتابگردان با دمای در روغن 

گراد باالترین و ناگت سرخ شده درجه سانتی 051 با دمای درجه نشان دادند. تیمار ناگت سرخ شده در زیتون 091و 

مقادیر پروتئین،  .کمترین میزان جذب روغن را نشان دادندگراد درجه سانتی 051 با دمای در روغن آفتابگردان

باالترین مقدار بازده محصول در . ندداری نشان ندادتفاوت معنیچروکیدگی و آنالیز حسی در تیمارهای مختلف 

های سرخ ناگت مشاهده شد.گراد درجه سانتی 091و  071های سرخ شده مقدماتی در روغن کنجد و دماهای ناگت

  گراد، باالترین مقدار قرمزی را نشان دادند.درجه سانتی 091دماتی در روغن کنجد و دمای شده مق

 اهمیت موضوع

ای برخوردار است. فرایند سرخ کردن در روغن از جمله مصرف ماهی و محصوالت حاصل از آن از اهمیت ویژه

ترین گردد. اصلیهای تولید این محصوالت بوده که منجر به جذب مقادیر فراوانی روغن مین روشتریمعمول

د. در این زمینه نباش، دما و مدت زمان سرخ کردن میند که بر میزان جذب روغن موثر هستندفرای هایپارامتر

مای سرخ کردن منجر به کاهش رسد افزایش دگراد کاربرد داشته و به نظر میدرجه سانتی 211تا  051دماهای 

جذب روغن شود. کیفیت روغن استفاده شده نیز تاثیر خاصی بر مقدار روغن جذب شده و به دنبال آن بر خواص 

به همین دلیل گذارد. ای محصوالت غذایی سرخ شده به جا میهای تغذیهارگانولپتیک )خواص حسی( و ویژگی

های گیاهی آفتابگردان، در تحقیق حاضر روغنبنابراین و  کردن مهم استاستفاده از روغن با کیفیت باال برای سرخ 

کنون تحقیقی بر اثر همزمان دما و مدت زمان . طبق مطالعات انجام شده تازیتون، کنجد و کانوال در نظر گرفته شدند

ف از این پژوهش، رو هداز اینسرخ کردن بر ترکیبات تقریبی و فاکتورهای فیزیکی ناگت ماهی صورت نگرفته است. 

های گیاهی مختلف )آفتابگردان، زیتون، کنجد و کانوال( و دماهای متفاوت سرخ کردن مقدماتی بررسی اثرات روغن

ناگت ترکیب تقریبی و فاکتورهای فیزیکی تغییرات گراد( بر مقدار جذب روغن، درجه سانتی 091و  071، 051)

 . ای بودولید شده از کپور نقرهماهی ت
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 . ها و دماهای مختلفای سرخ شده در روغنهای ماهی کپور نقرهترکیب تقریبی ناگت -3جدول 

 خاکستر )درصد( روتئینپ چربی )درصد( رطوبت )درصد( تیمار

 b54/1±77/55 c57/1±11/01 ab01/1±49/07 abc34/1±57/5 051آفتابگردان 

 a37/1±79/55 c44/1±44/01 b52/0±10/05 ab42/1±95/5 071آفتابگردان 

 bc25/1±29/55 bc35/0±37/02 bc25/1±35/05 a30/1±27/5 091آفتابگردان 

 ef41/1±51/54 a72/1±57/05 abc07/1±75/05 e40/1±70/3 051زیتون 

 de05/1±09/53 a95/1±33/05 a22/1±95/07 cde05/1±70/3 071زیتون 

 cd45/1±73/53 a23/1±49/05 abc04/1±93/05 de14/1±57/3 091زیتون 

 ef15/1±75/54 b25/1±51/04 bc19/1±30/05 abcd04/1±30/5 051کانوال 

 de15/1±04/53 a44/1±74/05 abc23/1±25/05 bcd02/1±27/5 071کانوال 

 ef25/1±72/54 a20/1±57/05 abc00/1±11/07 cde47/1±75/3 091کانوال 

 de17/1±49/53 bc07/0±22/00 abc33/1±55/05 cde14/1±12/5 051کنجد 

 cd14/1±57/53 bc45/0±07/02 bc37/1±55/05 bcd21/1±47/5 071کنجد 

 f17/1±11/54 bc43/1±93/01 bc91/1±91/05 ecd09/1±11/5 091کنجد 

گرراد درجه سانتی 091و  071، 051های آفتابگردان، زیتون، کانوال و کنجد در دماهای های ماهی سرخ شده در روغن. تیمارها شامل ناگت0

   باشند.ثانیه می 41در زمان 

هرای دار شاخصتفاوت معنی دهندهن نشانف متفاوت در هر ستو( حروa-fاند. )تکرار با انحراف معیار بیان شده 4صورت میانگین ها به. داده2

   باشد.مورد سنجش در تیمارها می

 

 .ها و دماهای مختلفای سرخ شده در روغنهای ماهی کپور نقره، بازده محصول و چروکیدگی ناگتpH ،WHCمقدار  -2جدول 

 مقدار چروکیدگی )درصد( مقدار بازده محصول )درصد( pH WHC تیمار

 ab10/1±05/7 c15/0±75/00 efg57/1±37/70 a02/1±15/9 051آفتابگردان 

 a11/1±09/7 abc55/1±74/04 cdef73/1±52/72 a52/0±55/00 071آفتابگردان 

 d11/1±01/7 bc39/1±03/02 bcde23/1±97/72 a94/1±15/7 091آفتابگردان 

 c11/1±03/7 bc07/1±05/04 g24/1±54/71 a95/0±52/5 051زیتون 

 bc11/1±03/7 ab30/0±34/05 efg42/1±31/70 a34/3±24/9 071زیتون 

 c11/1±03/7 a92/0±55/05 fg50/1±15/70 a21/2±53/00 091زیتون 

 c12/1±03/7 bc37/1±27/02 h34/1±12/75 a23/3±11/01 051کانوال 

 a10/1±07/7 bc41/0±50/02 defg79/1±54/70 a11/0±93/9 071کانوال 

 a11/1±07/7 a94/1±55/01 b30/1±41/73 a57/0±09/5 091کانوال 

 d11/1±19/7 c24/1±31/00 bcd35/1±25/74 a01/1±55/7 051کنجد 

 c11/1±03/7 c97/1±91/01 a15/1±15/75 a12/1±79/3 071کنجد 

 d11/1±00/7 c15/0±90/01 bc55/1±31/74 a24/0±27/5 091کنجد 

گرراد درجه سانتی 091و  071، 051دان، زیتون، کانوال و کنجد در دماهای های آفتابگرهای ماهی سرخ شده در روغن. تیمارها شامل ناگت0

 باشند.ثانیه می 41در زمان 

هرای دار شاخصتفاوت معنی دهندهف متفاوت در هر ستون نشان( حروa-fاند. )تکرار با انحراف معیار بیان شده 4صورت میانگین ها به. داده2

 باشد.مورد سنجش در تیمارها می
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 ها، جداول و ساير مستندات(اطالعات تکمیلی )مشتمل بر شکل

 ها و دماهای مختلفای سرخ شده در روغنهای ناگت ماهی کپور نقرهسنجی نمونههای رنگآنالیز شاخص -4جدول 

 *L* a* b تیمار

 a55/1±10/50 c07/1±13/9 e55/1±70/21 051آفتابگردان 

 a41/1±15/51 bc27/1±71/9 d43/1±70/22 071آفتابگردان 

 e34/1±97/39 ab40/1±59/01 abc25/1±55/23 091آفتابگردان 

 bc53/1±73/57 bc27/1±11/01 ab75/1±43/25 051زیتون 

 cd70/1±39/55 bc03/1±05/01 abc53/1±54/23 071زیتون 

 bc99/1±57/57 ab29/1±77/01 cd45/1±73/24 091زیتون 

 a57/1±72/59 bc92/1±11/01 ab33/1±42/25 051کانوال 

 bc50/1±79/57 ab22/1±32/01 ab51/1±31/25 071کانوال 

 c55/1±57/57 bc25/1±97/9 abc54/1±71/23 091کانوال 

 ab47/1±37/59 bc09/1±17/01 cd40/1±74/24 051کنجد 

 bc32/1±91/57 ab42/1±32/01 bcd44/1±07/23 071کنجد 

 d22/1±17/55 a49/1±57/00 a59/1±79/25 091کنجد 

گرراد درجه سانتی 091و  071، 051های آفتابگردان، زیتون، کانوال و کنجد در دماهای های ماهی سرخ شده در روغن. تیمارها شامل ناگت0

 باشند.ثانیه می 41در زمان 

هرای دار شاخصتفاوت معنی دهندهانف متفاوت در هر ستون نش( حروa-fاند. )تکرار با انحراف معیار بیان شده 4صورت میانگین ها به. داده2

 باشد.مورد سنجش در تیمارها می

 

 . ها و دماهای مختلفای سرخ شده در روغنهای ماهی کپور نقرهآنالیز واریانس مقدار پروتئین ناگت -3جدول 

 2X Sig درجه آزادی ارزیابی حسی

 ns5527/1 577/7 00 رنگ

 ns975/1 771/4 00 طعم

 ns357/1 315/5 00 بو

 ns740/1 717/7 00 احساس چربی در دهان

 ns974/1 359/4 00 بافت

 ns772/1 774/5 00 آبدار بودن

 ns974/1 357/4 00 پذیرش کلی

ns داریعدم معنی 

 ها نشان داده نشدندداده

 


