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مقدمه
ارزش غذایی مصرف ماهی به دلیل وجود پروتئین با ارزش
زیستی باال ،مواد معدنی (کلسیم ،آهن ،مس ،روی ،سدیم
و غیره) ،ویتامینها (از جمله ویتامینهای محلول در آب
مانند :ویتامینهای گروه  Bو ویتامینهای محلول در
چربی مانند D ،A :و غیره) ،اسیدهای چرب غیراشباع
ضـروری مخـصوصاً  EPAو  DHAدر بافـت ماهـی
میباشد ( .)Sidhu et al. 2003در برخی کشورها،
ماهی به صورت خام مصرف میگردد .اما معموالً از طریق
روشهای مختلف از قبیل پخت ،قبل از مصرف مورد
فرآوری قرار میگیرد .از طرف دیگر گوشت قرمز و ماهی
پخته شده دارای قابلیت هضم مواد مغذی بیشتری در
مقایسه با نمونه خام هستند .حرارت دهی (آبپز ،بخارپز،
سرخ کردن ،مایکروویو و غیره) مورد استفاده در غذا جهت
افزایش طعم ،مزه و غیرفعال نمودن میکروارگانیسمهای
بیماریزا و افزایش ماندگاری محصول مؤثر میباشد
( .)Ersoy and Özeren, 2009هرچند که استفاده از
حرارت میتواند منجر به تغییرات نامطلوب مانند کاهش
ارزش تغذیهایی گردد .بیشترین تغییرات مسائل کیفی در
تولیدات ماهی پخته شده در ارتباط مستقیم با کیفیت
مادهی خام اولیه است (.)Rodriguez et al. 2008
سرخ کردن یکی از روشهای متداول و معمول جهت
آمادهسازی مواد غذایی میباشد که با انتقال گرما همراه
است .حرارت دهی قطعات گوشت منجر به ایجاد تغییرات
گسترده در ظاهر و خصوصیات فیزیکی آن از دیدگاه
مصرفکننده میشود و این تغییرات به زمان و درجه
حرارت فرآیند به کار رفته بستگی دارند.
آلودگی محیطهای آبی با فلزات سنگین به عنوان یکی از
مسائل جدی در چند سال اخیر مطرح است .فلزات
سنگین در غلظتهای باال به دلیل سمیت و تجمع در
بافت برای تمام موجودات زنده بسیار خطرناک میباشند
( .)Emami Khansari et al. 2005امروزه وجود
عناصر سنگین و سمی در آبها ،مهمترین عامل زیانبار
برای آبزیان محسوب میشود .از آنجایی که این موجودات
در بخشهای مختلف زنجیرههای غذایی قرار میگیرند،
منجر به تجمـع بیشتر فـلزات در حلقـههای باالتر
زنجیرههای غذایی میشوند و از طرفی تغذیهی انسان از
چنین موجوداتی باعث انتقال غلظتهای باالیی از فلزات
سنگین به بافتهای مختلف بدن آن میشود ( Yilmaz

 .)et al. 2007بنابراین تعیین غلظت فلزات سنگین در
ماهیان به منظور ارزیابی ریسک خطر مصرف ماهی در
سالمت انسان دارای اهمیت میباشند (Ersoy and
 .)Özeren, 2009مطالعات بسیاری جهت تعیین میزان
فلزات سنگین در عضله ماهیان پخته شده انجام شده
است (;Atta et al. 1997; Ersoy et al. 2006
Ersoy and Özeren, 2009; Kalogeropoulos
.)et al. 2012
ویتامینها ترکیبات آلی هستند که برای رشد ،تولیدمثل و
پایداری فعالیتهای طبیعی بدن ضروری میباشند.
ویتامین  ،D2 ،A1جزء ویتامینهای محلول در چربی
هستند .گوشت ماهیان بدون چربی دارای حدود 25-50
واحد بینالمللی ویتامین  Aمیباشد .در حالی که در
ماهیان چرب این مقدار بین  100تا  1500واحد
بینالمللی در هر  100گرم گوشت متغیر است .به عالوه،
ماهیان چرب دارای مقادیر قابل توجهی ویتامین  Dنیز
هستند (رضوی شیرازی .)1380 ،ویتامینهای گروه B
جزء ویتامینهای محلول در آب میباشند .کمبود ویتامین
 B13در انسان باعث بیماری بری بری 4میشود .فقدان
ویتـامین  B 5در رژیم غـذایی باعـث بیمـاری پالگر6
3
میگردد .گوشت ماهی نسبت به گوشت گاو ویتامین B1
کمتری دارد اما در مقـابل منبع خـوبی از ویتامین B3
میباشد .ویتامین  B1در برابر حرارت نسبت به دیگر
ویتامینهای گروه  Bحساستر است؛ در حالی که
ویتامین  B3در برابر حرارت مقاومت باالیی دارد (Ersoy
 .)and Ozeren, 2009; Erkan et al. 2010مقدار
ویتامینهای محلول در آب در غذاهای دریایی نسبتاً
محدود است .میانگین مقدار ویتامین  B1اندازهگیری شده
در  155نمونه از ماهیان مختلف بین  4-388میلیگرم در
هر  100گرم بوده است ،B1 .ریبوفالوین و نیاسین در
عضالت اکثر حیوانات از جمله ماهی به مقدار زیادی وجود
دارنـد (رضـوی شـیرازی .)1380 ،در طی پخـت،
ویتامینهای موجود در مواد غذایی کاهش مییابد
( .)Kumar and Aalbersberg, 2006ویتامینهای
1

Retiol
Calciferol
3 Thiamine
4 Beriberi
5 Niacin
6 Pellagra
2
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محلول در چربی در مقایسه با ویتامینهای محلول در آب
نسبت به حرارت حساسیت کمتری دارند .اما در حضور
اکسیژن در درجه حرارت باال تخریب میشوند .بنابراین
روش پخت نقش مهمی بر میزان نهایی ویتامینهای بدن
ماهیان دارد (.)Badiani et al. 2013
مواد معدنی یا خاکستر تقریباً  0/5تا  1/5درصد وزن
قسمت خوراکی بدن ماهیان را شامل میشوند .در رابطه با
مواد معدنی باید توجه داشت که گوشت ماهی عالوه بر آن
که از نظر امالح معدنی غنی است ،به دلیل پایین بودن
ال مناسب
مقدار سدیم از نظر سالمت مصرفکننده نیز کام ً
است (رضوی شیرازی .)1386 ،مواد معدنی به دو طبقه
درشت مغذیها 1و ریزمغذیها 2تقسیم میشوند .درشت
مغذیها شامل :سدیم ،پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم و فسفر و
ریزمغذیها شامل :آهن ،منگنز ،روی و مس میباشند که
برای سالمت بدن انسان ضروری هستند .کلسیم ،فسفر و
منیزیم در سالمت استخوان نقش دارند .آهن فراوانترین
عنصر کمیاب بدن است که جذب ناکافی روزانه این عنصر
باعث کمخونی میشود .منیزیم ،منگنز و روی مسئول
تنظیم فعالیت چندین آنزیم هستند (Taskaya et al.
 .)2009در مـورد مس به عنوان یک عنـصر ضـروری
می توان به نقش آن در آزادسازی آهن ،رشد استخوانها،
سیستم عصبی مرکزی و بافت پیوندی اشاره نمود
( .)Berlin, 1985محققان مختلف در مطالعهی خود
عنوان کردند که روشهای مختلف پخت و فرآوری ماهی
دارای تأثیر ناچیز یا بیتأثیر بر عناصر است (Ackurt,
1991; Gall et al. 1983; Steine-Asiedu et al.
 ،)1991اما  )1991( Ackurtگزارش کرد که مقدار مواد
معدنی در برخی از نمـونههای ماهی تحت تأثیر روشهای
پخت قرار میگیرد.
ماهی آمور  Ctenopharyngodon idellaاز مقبولیت
باالیی در تغذیه و مصارف انسانی برخوردار است .صرفنظر
از ارزان قیمت بودن ،پرورشی و در دسترس بودن این
گونه در طول سال ،لذیذ بودن گوشت این ماهی عامل
اصلی رغبت مردم کشور ،برای استفاده از آن محسوب
میشود .در اکثر مناطق جهان ماهی معموالً بهصورت
پخته شده مورد استفاده قرار میگیرد .حرارت باعث
افزایش خاصیت طعم و بوی ماهی ،غیرفعال شدن
Macroelement1
Microelements2

میکروارگانیسمهای بیماریزا و باال رفتن زمان ماندگاری
ماهی شـود ( .)Bognar et al. 1998از میان روشهای
مختلف پخت ،سرخ کردن به دلیل خصوصیت جذاب بودن
بو و طعم در بین مصرفکننـدگان از پرطرفـدارترین
روشهاست ( .)Sioen et al. 2006این تحقیق با هدف
مقایسه تأثیرات سرخ کردن با روغنهای متفاوت بر
ویتامینها ،مواد معدنی و فلزات سنگین ماهی آمور انجام
پذیرفت.
مواد و روشها
ماهی و شرایط آمادهسازی نمونهها
ماهی آمور از مزرعه پرورش ماهیان گرمابی شهرستان
خرمشهر خریداری شد .بالفاصله در مجاورت یخ به محل
فرآوری (آزمایشگاه شیالت دانشگاه علوم و فنون دریایی
خرمشهر) منتقل شد .پس از شستشو و سر زنی و دم زنی،
حفره شکمی تخلیه شد .فیله ماهی طبق روش AOAC
( 976/16دستورالعمل پخت غذاهای دریایی) پخته شدند
( .)Larsen et al. 2010بخشی از نمونهها به عنوان
نمونه خام (شاهد) مورد آنالیز قرار گرفتند .نمونههای
فیلههای ماهی را در سبد سیمی توری شکل قرار داده و
سپس در سرخکن حاوی روغن با دمای  180درجه
سانتیگراد به مدت  5دقیقه غوطهور شدند تا ماهی سرخ
شد .پس از سرخ کردن سبد را تکان داده و نمونهها روی
حوله جاذب قرار داده شدند .برای این روش سرخ کردن از
روغن زیتون ،روغن هسته انگور و روغن ذرت استفاده شد.
برای هر روش سرخ کردن سه تکرار وجود داشت .بعد از
اتمام فرآیند پخت ،نمونهها در دمای اتاق خنک شدند و
سپس پوست و استخوان از فیله پخته شده جدا گردید.
تمام نمونههای سرخ شده یا روغنهای مختلف گیاهی با
استفاده از همزن آشپزخانه همگن شدند.
اندازهگیری میزان فلزات سنگین و مواد معدنی
سنجش فلزات سنگین (کبالت ،نیکل ،کروم ،سرب و
کادمیوم) طبق روش ) AOAC (1999با استفاده از
دستگاه جذب اتمی شعلهای  BC Savant AAساخت
کشور استرالیا انجام گردید 15 .گرم نمونه خشک شده در
کوره قرار گرفت .دمای کوره به تدریج تا  450درجه
سانتیگراد افزایش داده و به مدت  8ساعت در این دما
نگهداری شد .نمونههای خاکستر با آب مقطر مجدداً
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خیس و تا دمای  450درجه سانتیگراد به مدت  2ساعت
نگهداری شدند .در ادامه فرآیند ،جهت حل شدن خاکستر
بر روی آن اسید کلریدریک  6موالر ریخته و با هات پلیت
تبخیر گردید .جهت هضم آن اسید نیتریک  0/1موالر
استفاده شد .در ادامه و جهت اندازهگیری میزان مواد
معدنی (سدیم ،پتاسیم ،کلسیم ،منیزیم ،منگنز ،مس ،روی
و آهن) موجود در نمونهها ،یک میلیلیتر از محلول را
برداشته و در بالن ژوژه  100میلیلیتر با آب مقطر به
حجم رسانده و مجدداً از دستگاه جذب اتمی برای تعیین
غلظت مواد معدنی استفاده شد .میزان فسفر نمونههای
ماهی آمور بهوسیله اسپکتروفتومتر بعد از تغییر رنگ در
محلول بارتون اندازهگیری شد (Uran and Gokoglu,
.)2014

ال تصادفی با آزمون واریانس یک
تحقیق در قالب طرح کام ً
طرفه 1بررسی شده و نتایج بهصورت میانگین  ±انحراف
معیار بیان شد .جهت انجام مقایسه میانگینهای
متغیرهای فلزات سنگین ،مواد معدنی و ویتامینها از
آزمون دانکن در سطح احتمال  0/05با استفاده از نرمافزار
آنالیز آماری  SPSSاستفاده گردید.

اندازهگیری میزان ویتامینها

نتایج و بحث

ویتامینهای محلول در آب

تغییرات فلزات سنگین فیله ماهی خام و نمونههای

ویتامینهای محلول در آب ( B1و  )B3طبق روش
 Ersoyو  )2009( Özerenبه وسیـلـه HPLC
انـدازهگیری شدند .شرایط دستگاه  ،HPLCطول موج
 245نانومتر ،سرعت جریان  1میلیمتر بر دقیقه ،حجم
تزریق  20لیتر ،فاز سیال  1000میلیلیتر حالل فسفات و
 360میلیلیتر متانول ،فشار  150-160بار و مدت زمان
اجرا  22دقیقه بود.

سرخ شده با روغنهای گیاهی

ویتامینهای محلول در چربی
ویتامینهای محلول در چربی ( Dو  )Aبهوسیله دستگاه
 HPLCمجهز به ستون تحلیلی Eurosphere( RP
 mm, 5 µm )TM250 × 4.6مدل (KNUAER,
 )Germanyبر اساس مطالعه انجام شده توسط
 Stanchevaو  Dobrevaدر سال  2013اندازهگیری
شد 2 .گرم نمونهتر ماهی آمور را با  5میلیلیتر آب مقطر
هموژن کرده و  1/5میلیلیتر از نمونه هموژن شده ،را در
لوله فالکون قرار داده شد 3 .میلیلیتر محلول متانولیک
اسید اسکوربیک و  7/5میلیلیتر محلول متانولیک
هیدروکسید پتاسیم به لوله فالکون اضافه کرده و جهت
صابونی شدن به مدت  20دقیقه در دمای  80درجه
سانتیـگـراد حرارت داده شد .بعد از اضافـه کـردن 4
میلیلیتر -nهگزان به مدت یک دقیقه لولههای فالکون
روی ورتکس قرار گرفتند .جهت جداسازی فاز آلی از

دکانتور استفاده شد .سپس ،مواد داخل لولهها تحت
جریان مالیم نیتروژن تبخیر گردیدند .به باقی مانده ماده
خشک  1میلیلیتر متانول اضافه کرده و فیلتر شد .در
نهایت جهت سنجش میزان ویتامینهای محلول در چربی
 20میکرولیتر از نمونه در دستگاه  HPLCتزریق گردید.
آنالیز آماری

نتایج آنالیز غلظت فلزات سنگین در نمونههای خام و سرخ
شده ماهی آمور در جدول  1آورده شده است .میانگین
غلظت سرب در نمونه خام  0/06میکروگرم بر گـرم
اندازهگیری گردید .طبق این نتایج مشاهده شد که غلظت
سرب با سرخ کردن ماهی آمور در روغنهای گیاهی
افزایش مییابد .بیشترین میزان سرب در نمونهی سرخ
شده با روغن ذرت 0/44 ،میکروگرم بر گرم مشاهده شد.
این افزایش در نمونههای سرخ شده با روغن زیتون و
هسته انگور معنیداری نبود ( .)P<0/05میتوان افزایش
غلظت فلزات را با تغییر در میزان رطوبت بافت ماهی که
در طی پخت رخ میدهد ،توجیه کرد (et al. Ersoy
.)2006
غلظت کروم در نمونهی خام  0/45میکروگرم بر گرم
گزارش شد .با سرخ کردن ماهی آمور میزان کروم کاهش
معنیداری را نشان نمیدهد ( .)P<0/05میزان کروم در
نمونه سرخ شده با روغن ذرت زیر محدوده تشخیص2
است.
غلظت نیکل بین نمونههای خام و سرخ شده ماهی آمور
تفاوت معنیداری مشاهده نگردید ( .)P<0/05میزان
One- way ANOVA1
Non detection2
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نتایج این گزارش نشان میدهد که غلظت کبالت و
کادمیوم در تیمارهای خام و سرخ شده زیر محدوده
تشخیص میباشد .این مطالعه با نتایج  Ersoyو همکاران
در سال  2006مطابقت دارد.

نیکل در نمونه سرخ شده با روغن زیتون زیر محدوده
تشخیص است Ersoy .و همکاران در سال  2006طی
مطالعهی خود در ماهی سی باس گزارش دادند که تفاوت
معنیداری بین نمونهی خام و پخته شده در غلظت نیکل
وجود ندارد.

جدول  -1تغییرات میزان فلزات سنگین ماهی آمور طی سرخ کردن عمیق با روغنهای مختلف.

فلزات سنگین

Cd

Co

Ni

Cr

Pb

خام

*ND

ND

0/02 ± 0/01

0/45 ± 0/22

0/06 ± 0/06b

سرخ شده با روغن زیتون
سرخ شده با روغن ذرت
سرخ شده با روغن هسته انگور

ND
ND
ND

ND
ND
ND

ND

0/05 ± 0/02
ND

0/25 ± 0/13ab
0/44 ± 0/10a
0/17 ± 0/04ab

0/02 ± 0/01
0/04 ± 0/02

0/28 ± 0/14

اعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار با سه تکرار بیان شده است.
حروف کوچک غیر هم نام نشانه وجود اختالف معنیدار در بین گروههای آزمایشی است (.)P>0/05

* غیرقابل تشخیص
تغییرات مواد معدنی فیله ماهی خام و نمونههای
سرخ شده با روغنهای گیاهی
عمل پخت منجر به تغییر در میزان مواد معدنی موجود در
مواد غذایی میگردد که این تغییرات به مقدار زیادی به
روش پخت بستگی دارد (رضایی و همکاران.)1392 ،
نتایج مربوط به مقادیر مواد معدنی ماهی آمور خام و سرخ
شده با روغنهای مختلف در جدول  2آمده است .میانگین
سدیم در فیلههای خام  558میلیگرم بر کیلوگرم بود که
با روش سرخ کردن در روغن هسته انگور و ذرت اختالف
معنیداری نداشتند ()P<0/05؛ که با نتایج مطالعه
 Marimuthuو همکاران ( )2012در ماهی سر ماری
راهراه ( )Channa striatusسرخ شده مطابقت دارد.
مقدار سدیم در فیلههای سرخ شده با روغن زیتون
( 724/67میلیگرم بر کیلوگرم) بیشتر از سایر تیمارها
بود .در مطالعات رضایی و همکاران ( Ersoy ،)1392و
 )2009( Özerenو همچنین  Gokogluو همکاران
( ،)2004گزارش مشابهی در ارتباط با افزایش میزان
سدیم بعد از سرخ کردن دادند.
مقدار پتاسیم در فیلههای خام  1169/3میلیگرم بر
کیلوگرم بود .مقدار پتاسیم با سرخ کردن ماهی آمور
کاهش معنیداری یافت .سرخ کردن عمیق در روغن

هسته انگور ( 724میلیگرم بر کیلوگرم) و روغن ذرت
( 654میلیگرم بر کیلوگرم) کمتر از روغن زیتون بود.
دامنه تعریف شده  FAOبرای پتاسیم در اکثر گونههای
ماهی بین  190-5020میلیگرم بر کیلوگرم میباشد
( .)Murray and Burt, 2001در این تحقیق نیز مقدار
پتاسیم نمونهها در همین دامنه بود.
مقدار منیزیم در نمونههای خام  144/13میلیگرم بر
کیلوگرم بود .مقدار منیزیم در روش سرخ کردن عمیق با
روغن هسته انگور و روغن زیتون کاهش معنیدار داشت
(.)P>0/05
میزان کلسیم در فیلههای خام  224/67میلیگرم بر
کیلوگرم بود .میزان کلسیم بین نمونههای خام و سرخ
شده با روغنهای مختلف اختالف معنیداری مشاهده نشد
( .)P<0/05نتایج حاضر با نتیجه به دست آمده
توسط  Badianiو همکاران ( )2013مشابه بود.
 Marimuthuو همکاران ( )2012گزارش کردند که
میزان کلسیم ماهی  Channa striatusبعد از پخت به
روشهای آبپز ،سرخ کردن ،کباب کردن و گریل کردن
تغییر معنیداری نشان نداد .در مطالعه  Gokogluو
همکاران ( ،)2004مقدار کلسیم در همه روشهای پخت
تغییر معنیداری داشت.
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مقدار منگنز و مس به ترتیب در نمونههای خام  0/66و
 0/10میلیگرم بر کیلوگرم مشاهده شـد و اخـتالف
معنیداری با نمونههای سرخ شده با روغن ذرت و هسته
انگور نداشتند ( .)P<0/05مقـدار منگنز و مس در
نمـونههای سرخ شده با روغن زیتون کاهش یافتهاند.
رضایی و همکاران ( )1392گزارش کردند که میزان منگنز
در ماهی شوریده سرخ شده افزایش معنیداری نسبت به
نمونه خام داشت ،اما در مورد مس افزایش معنیدار نبود.
مقدار روی در فیلههای خام  16/40میلیگرم بر کیلوگرم
مشاهده شد .میزان روی با سرخ کردن به طور معنیداری
کاهش یافته است .مقدار روی در روش سرخ کردن با
روغن زیتون کمتر از دو تیمار سرخ شده دیگر بودFAO .
مقدار روی اکثر گونههای ماهی را بین  2/3-21میلیگرم
بر کیلوگرم گزارش نمود (Murray and Burt,
 .)2001دامنه روی در مطالعه حاضر بین 11/36-16/40
میلیگرم بر کیلوگرم بود Marimuthu .و همکاران
( ،)2012در مطالعه خود بیان کردند که روشهای مختلف
پخت تأثیر معنیداری بر میزان روی نداشتندGokoglu .

و همکاران ( )2004در تحقیق خود کاهش مقدار روی را
معنیدار گزارش دادند.
مقدار آهن در فیلههای خام  13/75میلیگرم بر کیلوگرم
بود .مقـدار آهـن در نمونههای خـام و سرخ شـده با
روغنهای مختلف اختالف معنیداری مشاهده نشد
(.)P<0/05
میزان فسفر در نمونههای خام  2523/20میلیگرم بر
کیلوگرم بود .مقدار فسفر در نمونههای سرخ شده در
مقایسه با ماهی خام کاهش معنیداری نشان داد.
محققان در مطالعات خود عنوان کردند که روشهای
مختلف پخت و فرآوری ماهی دارای تأثیر ناچیز یا بیتأثیر
بر عناصر دارند (;Gall et al. 1983; Ackurt, 1991
 ،)Steine-Asiedu et al. 1991اما Ackurt
( ،)1991گزارش کرد که مقدار مواد معدنی در برخی از
نمونههای ماهی تحت تأثیر روشهای پخت قرار میگیرد.
در مطالعه حاضر بین اکثر نمونههای خام و سرخ شده به
روشهـای مختلف در میـزان مواد معـدنی اختـالف
معنیداری وجود نداشت.

جدول  -2تغییرات مقادیر مواد معدنی ماهی آمور خام و پخت شده به روشهای مختلف (میلیگرم بر کیلوگرم).

خام

سرخ کردن در روغن
زیتون

سرخ کردن در روغن
هسته انگور

سرخ کردن در روغن ذرت

Na

558/00 ± 12/70bc

724/67 ± 6/35a

501/33 ± 24/82c

571/33 ± 29/44b

K

1169/3 ± 30/83a

954/00 ± 47/34b

724/00 ± 18/47c

654/00 ± 45/03c

Mg
Ca

144/33 ± 5/48a
224/67 ± 82/56

132/00 ± 1/15b
120/67 ± 31/75

120/67 ± 2/90c
186/00 ± 6/92

138/00 ± 1/05ab
250/00 ± 31/17

Mn

0/66 ± 0/09ab

0/48 ± 0/08c

0/64 ± 0/12ab

0/88 ± 0/13a

Cu

ab

0/10 ± 0/01

0/06 ± 0/01

0/13 ± 0/00

0/10 ± 0/01

Zn

16/40 ± 0/05a

11/36 ± 0/12c

13/00 ± 0/21b

13/28 ± 0/53b

13/75 ± 1/44
2523/20 ± 62/2a

14/00 ± 1/15
1496/73 ± 34/26b

15/25 ± 0/86
1402/80 ± 71/12b

22/75 ± 5/7
1471/71 ± 47/8b

تیمارها
مواد معدنی

c

a

Fe
P
اعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار با سه تکرار بیان شده است.
حروف متفاوت در هر ردیف نشانه وجود اختالف معنیدار در بین گروههای آزمایشی است (.)P>0/05

تغییرات میزان ویتامینهای فیله ماهی خام و
نمـونههای سرخ شده با روغنهای گیاهی
به طور کلی میزان ویتامین نمونههای غذایی متأثر از نوع
تغذیه ،سن ،جنس ،شرایط پرورشی و صید میباشد .در

ab

این میان وجود تفاوتهای فصلی ،جغرافیایی و شاید روش
آنالیز شیمیایی به کار رفته نیز منجر به بروز تفاوتهایی
در میزان ویتامینها میگردد .از همین رو است که گاهی
تفاوتهایی در میزان ویتامین نمونههای خام یک گونه در
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حساسیت کمتری دارند (.)Badiani et al. 2013
رضایی و همکاران ( ،)1392در مطالعه خود گزارش دادند
که اعمال تیمارهای حرارتی سبب شد تا ویتامین  Dماهی
شوریده با یک روند کاهشی مواجه باشد .همچنین در
ادامه گزارش دادند ،به طور کلی استفاده از روش سرخ
کردن سبب کاهش معنیداری در مقدار ویتامینهای  Aو
 Dگردید.
فیلههای خام دارای بیشترین مقدار ویتامینهای  B1و
 B3به ترتیب  0/08و  2/08میلیگرم بر  100گرم بودند.
سرخ کردن باعث کاهش معنیدار ویتامینهای  B1و B3
نسبت به نمونههای خام شده است .در مطالعات
 Hosseiniو همکاران ( )2014و  Ersoyو Özeren
( ،)2009نیز مقدار ویتامین  B1در روشهای مختلف
پخت کاهش یافته است .ویتامین  B1نسبت به دیگر
ویتامینهای گروه  Bدر برابر حرارت مقاومت کمتری دارد
( .)Priestley, 1979بنابراین دلیل دیگر کاهش ویتامین
 B1در طی پخت به روشهای مختلف را میتوان شکست
حرارتی آن عنوان کرد (.)Lynch and Young, 2000
تغییرات میزان رطوبت فیله با تغییرات میزان ویتامینهای
محلول در آب ارتباط مستقیمی دارد (Ersoy and
 .)Özeren, 2009مقدار ویتامین  B3در فیلههای خام
 2/08میلیگرم بر  100گرم بود .مقدار ویتامین  B3فیله
خام طی سرخ کردن با روغن مختلف گیاهی اختالف
معنیداری داشتند ( .)P>0/05ویتامین  B3در نمونههای
سرخ شده با روغنهای زیتون و ذرت کمترین مقدار بود.

مطالعات متفاوت دیده میشود (Kumar and
 .)Aalbersberg, 2006ویتامینهای  Aو  Dجزء
ویتامینهای محلول در چربی میباشد که اصوالً جذب،
انتقال و ذخیرهسازی آنها با چربی در ارتباط است .هر
چند به نظر میرسد مقادیر این ویتامینها ارتباط زیادی با
میزان چربی دارد ،اما فاکتورهای متعددی از جمله روش
آمادهسازی نمونهها جهت پخت و همچنین روش پخت
نقش تعیینکنندهای در میزان این ویتامینها دارد
(Lund, 1973; Kumar and Aalbersberg,
 .)2006میزان ویتامینهای محلول در چربی  Aو  Dبه
شکل گستردهای در بین گونهها متغیر است و میزان این
تغییر نیز از تفاوتهای موجود در ویتامینهای محلول در
چربی بیشتر است (Kumar and Aalbersberg,
 .)2006ویتامینهای محلول در چربی ناپایداری حرارتی
کمتری در مقایسه با ویتامینهای محلول در آب دارند اما
این ویتامینها نیز در برابر حرارت باال حساس هستند
(.)Lund, 1973
جدول  3تغییرات ویتامینهای محلول در چربی  Aو  Dو
ویتامینهای محلول در آب  B1و  B3را نشان میدهد.
مقدار ویتامین  Aدر فیلههای ماهی خام  0/55میلیگرم
در  100گرم بود .با توجه به نتایج به دست آمده مقدار
ویتامین  Aدر فیلههای سرخ شده بیشتر بود .میزان
ویتامین  Dدر نمونههای خام  0/04میلیگرم بر  100گرم
بود .میزان ویتامین  Dدر نمونههای خام و سرخ شده با
روغنهای مختلف با یکدیگر اختالف معنیدار نشان ندادند
( .)P<0/05ویتامینهای محلول در چربی در برابر حرارت

جدول  -3میزان تغییرات ویتامینهای محلول در چربی و آب ماهی آمور خام و پخته شده با روشهای مختلف (میلیگرم در
 100گرم).

ویتامینها
خام

تیمارها

سرخ کردن با روغن زیتون
سرخ کردن با روغن هسته انگور
سرخ کردن با روغن ذرت

( Aرتینول)

( Dکلسیفرول)

0/55 ± 0/03

0/04 ± 0/01

a

0/80 ± 0/12ab
0/90 ± 0/07a
1/06 ± 0/12a

0/05 ± 0/04
0/04 ± 0/02
0/02 ± 0/01

0/05 ± 0/00b
0/03 ± 0/00bc
0/02 ± 0/00c

b

( B1تیامین)
0/08 ± 0/00

اعداد به صورت میانگین  ±انحراف معیار با سه تکرار بیان شده است.
حروف کوچک غیر هم نام نشانه وجود اختالف معنیدار در بین گروههای آزمایشی است (.)P>0/05

( B3نیاسین)
a

2/08 ± 0/08

0/63 ± 0/08c
1/25 ± 0/14b
0/89 ± 0/02c
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 فیله خام و پخته شده تفاوت معنیداریD ویتامین
 فیله خام طی سرخ کردنA  مقدار ویتامین.نداشتند
 بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از نظر.افزایش یافت
مقدار فلزات سنگین و ویتامینهای محلول در آب و
 تفاوتی بین فیله خام و سرخ شده وجود،محلول در چربی
 مقایسه میزان مواد معدنی بین فیله خام و سرخ.ندارد
شده نشان داد که استفاده از روغن هسته انگور و روغن
.ذرت جهت سرخ کردن فیله آمور مناسب میباشد

نتیجهگیری نهایی
مطالعه حاضر نشان داد که میزان فـلزات سنگـین در
فیلههای سرخ شده با روغنهای گیاهی مختلف (روغن
 روغن هسته انگور و روغن ذرت) در مقایسه با فیله،زیتون
 میزان مواد.خام تفاوت معنیداری نشان نداده است
) فیلههایP  وZn ،Cu ،Mn ،Mg ،K ،Na( معدنی
سرخ شده با روغنهای مختلف تفاوت معنیداری نشان
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Abstract
In the present study, the influence of deep-frying with plant oil on the amount of heavy
metals, minerals and vitamins grass carp were studied. Different plant oils (corn oil, grape
seed oil and olive oil) were used for deep-frying of grass carp fillets. Fried fillets had higher
pb content. Cr and Ni contents of fried grass carp fillet decreased significantly. Co and Cd
contents in raw and fried treatments were below the limits of detection. Na content of fried
fillets with olive oil was higher than the other treatments. K content of fried fillets decreased
in comparison with raw fillet. There was no significant difference in the Ca and Fe contents
of fillet between raw and fried samples. Mg content in fried fillet with grape seed oil and Mn,
Cu and Zn contents in dried fillet with olive oil decreased (P<0.05). Vitamin A content in
fried fillets increased. Vitamin D content in different samples of raw and fried in oil did not
show significant differences. Vitamin B1 and B3 contents in the fried fillets in plant oil
decreased significantly (P<0.05). Considering the quality properties showed that corn oil is
the best deep-frying.
Keywords: Grass carp, Deep-frying, Plant oil, Quality properties
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