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  چکیده
انتخاب روغن مناسب از مهمترین عواملی . دشو هاي متداول پخت انواع مواد غذایی محسوب می کردن یکی از روش سرخ

اولئین و کلزا  هاي پالم سازي مخلوط روغن این پژوهش با هدف بهینه. گذارد شده تاثیر می که بر کیفیت محصوالت سرخ
هاي  مقاومت حرارتی مخلوط. هاي مختلف تهیه گردید هاي این دو روغن با نسبت  به این منظور ابتدا مخلوط. انجام پذیرفت

ها  براي ارزیابی کارایی روغن.  درجه سانتیگراد به روش رنسیمت تعیین گردید120 شاهد در دماي  دست آمده و نمونهب
به این منظور . زمینی استفاده شد  هاي سیب کردن برش هاي مورد بررسی براي سرخ کردن، از نمونه در عملیات سرخ

تغییرات میزان ترکیبات قطبی، اسیدیته، عدد . گراد انجام شد درجه سانتی180 روز متوالی و در دماي 5کردن در  سرخ
نتایج نشان داد میزان ترکیبات قطبی، اسیدیته و عدد . گیري شد کردن اندازه ها در طول زمان سرخ پراکسید روغن

نیز با افزایش میزان روغن کلزا در فرمول عدد پروکسید . (P<0.05) کردن افزایش یافت پروکسید در طول زمان سرخ
 درصد روغن کلزا به عنوان بهترین نمونه 10اولئین و   درصد پالم90در مجموع مخلوطی با . (P<0.05) افزایش یافت
را به خود اختصاص داد و میزان تولید )  ساعت72/18(این فرمول باالترین زمان القاء در روش رنسیمت . انتخاب گردید

  .بود)  درصد72/17(ترکیبات قطبی در آن حداقل 
  

   کردنی، رنسیمت، ترکیبات قطبی  روغن سرخ:هاي کلیدي واژه
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Abstract 

Frying is a popular way for food cooking. Selection of a suitable oil is an important factor that 

affects the quality of the fried foods. This research was conducted in order to optimize the blend of 

palm olein and colza oils as frying oil. Firstly, various compositions of these oils were prepared and 

their heat resistance was evaluated at 120°C using rancimat method. The oil blends were used for 

the frying of potato in order to evaluate their frying performance. Frying was done for 5 successive 

days at 180°C and changes in total polar compounds (TPC), acidity and peroxide values of oils 

were determined. The results showed that TPC, acidity and peroxide value increased during frying. 

The increase of colza in the composition of oil blend increased the peroxide value. From the results 

of this study, a blend of palm olein and colza oils with a ratio of 9:1 was chosen as the best 

formulation. This formula had the highest induction time (18.72h) in rancimat method and its TPC 

(17.72%) was the lowest after frying. 
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  مقدمه

هاي مرسوم تهیه غذا در منازل،  کردن یکی از روش سرخ

ها، موسسات و کارخانجات تولید مواد غذایی  رستوران
ور در  غوطه(است که به دو صورت سطحی و عمقی 

عالوه بر  در این روش روغن .شود انجام می) روغن
هاي موجود  تاها و کربوهیدر انتقال حرارت، با پروتئین

دهد و طعم و بوي مطبوعی در  اکنش میدر ماده غذایی و
اي طالیی حاصل  رنگ قهوههمچنین . کند غذا ایجاد می

دهد که اشتها را تحریک  ظاهر بسیار مطلوبی به غذا می
 جذب  نیزکردنی مقداري از چربی یا روغن سرخ. کند می

زایی ماده غذایی  شود و ارزش انرژي شده می غذاي سرخ
  .)1373رست، حدادخداپ (دهد را افزایش می

اي شامل تغییرات    پیچیدهکردن، تغییرات طی سرخ
افزایش ویسکوزیته و دانسیته، افزایش تیرگی و  (فیزیکی

تمایل به ایجاد کف در روغن، کاهش نقطه دود، کاهش 
افزایش عدد پراکسید و میزان  ( شیمیایی،)کشش سطحی

 231اسیدهاي چرب آزاد، افزایش جذب در طول موج 
هاي مزدوج، افزایش ترکیبات با  ان شی از دينانومتر نا

وزن مولکولی باال، کاهش پایداري روغن، کاهش میزان 

کاهش طعم، شامل ( و ارگانولپتیکی) ترکیبات غیراشباعی
اثر مستقیمی بر کیفیت و دهد که   در روغن روي می)مزه

). 2000کی،  ؛ مک2005کاظمی، (سالمتی ماده غذایی دارند
 15یک آزمایش مشخص شد پس از به طور مثال، در 

زمینی، میزان ترکیبات قطبی روغن  کردن سیب دور سرخ
افزایش .  درصد رسید7/18 به 2/6آفتابگردان از 

 سطحی جذب روغن را 1ترکیبات قطبی با کاهش تنش
 ).1999پوکورنی، (کند  تسهیل می

بطور کلی ترکیب و خصوصیات روغن 
اري آن، نوع و کردنی و شرایط حمل و نقل و نگهد سرخ

هاي  شود، طراحی دستگاه اندازه غذایی که سرخ می
کردن و چگونگی کنترل کیفیت  ، شرایط سرخ کن سرخ

کردنی در هنگام استفاده از عوامل مهم و  روغن سرخ
کردنی و در نتیجه در کیفیت  موثر در کیفیت روغن سرخ

  ). 1997اوکا و همکاران،  تاكِ  (شده است غذاي سرخ
ها داراي ترکیبات مختلفی  ها و روغن یتمام چرب

بعضی از . هستند که به مقدار کم در روغن وجود دارند

ها مخصوصا  توکوفرول مثل ییجزاین ترکیبات 
گاماتوکوفرول، فسفولیپدها در حد معین، کاروتنوئیدها 

سبب افزایش  ها در مقدار کم، اسکوالن و بعضی استرول
 شوند یکردن م پایداري روغن در هنگام سرخ

 نیز در روغن ییجزترکیبات ). 1373حدادخداپرست، (
کردنی  وجود دارد که سبب افت کیفیت روغن سرخ

هاي فلزي  یونتوان به  شوند که از آن جمله می می
، اسیدهاي چرب آزاد، ) مس ومخصوصا آهن(

محصوالت حاصل از اکسایش، باقیمانده حالل، مواد 
یمانده مواد پروتئینی ، باق)اولئات سدیم(قلیایی واکنشگر 

روغن (ترکیباتی مثل مواد ضدکف  .و غیره اشاره کرد
هاي سنتزي، ترکیبات  اکسیدان ، آنتی)سیلیکون

 ، ترکیبات کمک فرآیند)نظیر اسیدسیتریک(سینرژیست 
منظور بهبود کیفیت به مقدار کم به روغن اضافه  که به

                                                
1 Surface tension 
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 کردن مؤثرند شوند در کیفیت روغن و فرآیند سرخ می
؛ 2000؛ زچاو، 1978؛ چانگ و همکاران، 1996ویی، ه(

 ).2006چاتزیالزارو و همکاران، 

هایی نظیر سویا و کانوال که ترکیبات  روغن

. کردن مناسب نیستند غیراشباع زیادي دارند براي سرخ
هاي مرسوم براي افزایش پایداري اکسایشی  یکی از راه

 است هایی هایی مخلوط کردن آنها با روغن چنین روغن
چو و کیونگ،  (که ترکیبات غیراشباع کمتري دارند

هاي مناسب براي  روغن پالم از جمله روغن). 1998
. رود هاي حساس به شمار می مخلوط کردن با روغن

روغن پالم با مشکل دودکردن که ناشی از حضور 

زنجیره است مواجه نیست اما  اسیدهاي چرب کوتاه
)  درصد45یش از ب (اشباعوجود مقدار اسیدهاي چرب 

. کند اي این محصول را با چالش روبرو می کیفیت تغذیه
. کردنی بسیار خوب است     روغن پالم یک روغن سرخ

اندیس ید پائینی دارد و مقدار اسیدهاي چرب داراي چند  
پیوند غیراشباع که اکسایش و ایجاد طعم و بوي نامطبوع 

غن کم دهند در این رو در روغن را به آنها نسبت می
 جزء مایع این روغن که .)1992ادریس و همکاران،  (است
کریستالیزاسیون  اولئین نام دارد و بوسیله فرآیند  پالم

شود، مقدار کمتري اسیدهاي  جزء به جزء کردن جدا می

اولئین  عدد یدي پالم. چرب اشباع و مواد جامد چرب دارد
ند و مقدار اسیدهاي چرب داراي چند پیو) 55- 65(پائین 

زمینی و کنجد  هاي بادام غیراشباع آن کمتر از روغن
اولئین اسید لینولئیک  بیشترین ترکیب غیراشباع پالم. است

مقدار حدود ده درصد اسیدهاي چرب آن را  است که به

تأثیر نوع روغن مورد ). 1999لین، (دهد   تشکیل می
استفاده در فرآیند سرخ کردن بر پایداري اکسایشی 

) 1999(لولوس و همکاران   توسطینیزم چیپس سیب
هاي  روغن. گرفته استمورد مطالعه و بررسی قرار 

دانه، سویا، هسته زیتون و  مورد آزمون شامل روغن پنبه
شده  هاي سرخ نتایج نشان داد چیپس. پالم اولئین بودند

و پالم اولئین باالترین و  1با روغن هسته زیتون
ترین پایداري شده با روغن سویا، کم محصوالت سرخ

   .اکسایشی را از خود بروز دادند

هاي نباتی با  اثرات مثبت مخلوط کردن روغن
. کردن به اثبات رسیده است اولئین در فرآیند سرخ پالم

 در دانه زمینی و پنبه ي بادامها براي مثال کیفیت روغن

 درصد 30 از طریق مخلوط کردن باکردن  هنگام سرخ
در بین . جهی بهبود یافتاولئین بطور قابل تو پالم

کردن به کار  هایی که معموال براي طباخی و سرخ روغن
 44(اولئین باالترین زمان القایی را دارد  روند پالم می

و اضافه کردن آن به )  درجه سانتیگراد100ساعت در 
تیه،  (کند ها زمان القایی آنها را بیشتر می سایر روغن

1992.(  

غن پالم و کلزا به هاي رو در این پژوهش مخلوط
. کردنی مورد بررسی قرار گرفته است عنوان روغن سرخ

هدف از این مطالعه دستیابی به ترکیبی با بهترین 
مقاومت حرارتی و نیز میزان اسید چرب اشباع کمتر بود 

اي روغنی با کارایی  هاي تغذیه تا ضمن مالحظه توصیه
  .کردن به دست آید مناسب در فرایند سرخ

                                                
1 Olive kernel oil 
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  ها وشمواد و ر

  هاي کلزا و پالم اوئین آنالیز روغن

هاي اولیه با روش گاز  پروفایل اسید چرب روغن

مطابق (همچنین اندیس یدي . کروماتوگرافی تعیین گردید
مطابق (، اندیس اسیدي )Cd 1-25 به شماره AOCSروش 
و عدد پروکسید ) Cd 5a-40 به شماره AOCSروش 

هاي کلزا  روغن) Cd 8-53 به شماره AOCSمطابق روش (
  .گیري شد اولئین اندازه و پالم

  

  اولئین هاي روغن کلزا و پالم تهیه مخلوط

 لیتر روغن از هر فرمول با استفاده از 5/2مقدار 

هاي  اختالط روغنعمل . روش مخلوط کردن تهیه شد

 درجه 50 تا 40  دماياولیه با درصد وزنی اعالم شده
 آزمون در جدول هاي مورد  مخلوط.سانتیگراد انجام شد

 پس از اختالط میزان آنتی اکسیدان . آورده شده است1
TBHQاضافه  پی پی ام100  و متیل سیلیکون به میزان 

پس از کامل شدن عمل اختالط از هر فرمول . شد
روز (لیتر جهت زمان صفر   میلی200اي به حجم  نمونه

دار  اي درب نمونه ها در ظروف شیشه. برداشته شد) اول
نمونه روغن زمان صفر براي . خچال نگهداري گردیددر ی

هاي فیزیکوشیمیایی مورد استفاده قرار  انجام آزمون
ها شامل عدد پراکسید، عدد اسیدي،  گرفت، که این آزمون

و پایداري در روش رنسیمت  درصد کل ترکیبات قطبی

  . که در سه تکرار انجام گردیدبود

  
  شده هاي تهیه در فرمول) درصد( و کلزا اولئین هاي پالم نسبت روغن. 1 جدول

  فرمول     
 F0 F1  F2  F3  F4  F5  روغن

  75  80  85  90  95  100  اولئین پالم
  25  20  15  10  5  0  کلزا

  

  آزمون رنسیمت

شده از  هاي روغن تهیه پایداري نمونهبراي تعیین 

 3به این منظور .  استفاده شد743دستگاه رنسیمت مدل 
 درجه سانتیگراد مورد 120اي در دمگرم نمونه روغن 

 لیتر بر 20سرعت هوادهی نیز . آزمایش قرار گرفت
کردنی  از یک نمونه تجاري روغن سرخ. ساعت تنظیم شد

هاي به دست  داده. رایج به عنوان شاهد استفاده گردید

 آمده بر مبناي طول دوره القاء مورد مقایسه قرار گرفت
  .)2007فرهوش، (

  کردنی هاي سرخ عیین عمر مفید روغنت

 لیتر روغن از فرمول را بعد از خشک 5/1مقدار 

 لیتري داخل آن ریخته و 5/2کن کردن دستگاه سرخ
 درجه سانتیگراد رسانده 180درجه حرارت روغن به 

عمل سرخ کردن بدون افزودن روغن تازه در طی . شد
زمینی  هاي سیب براي سرخ کردن ورقه. فرآیند انجام شد
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کردن تا از بین   شده و عمل سرخداخل روغن ریخته
هاي ایجاد شده در سطح روغن ادامه یافت  رفتن حباب

ها از روغن خارج و  سپس چیپس) .  دقیقه20حدود (
براي گرفتن روغن اضافه آنها داخل یک سبد روي 

   .کن قرار داده شد سرخ
.  ساعت حرارت داده شد5در روز اول روغن 

دن و سپس در طی کر  ساعت بدون سرخ2ابتدا به مدت 

کردن ورقه هاي سیب زمینی حرارت   ساعت با سرخ3

بندي در شرایط  هاي تولیدي پس از بسته چیپس. دید

در روز دوم، سوم و چهارم . محیطی نگهداري گردید

کردن در طی  عمل سرخ.  ساعت حرارت داده شد7روغن 

 گرم ورقه 60این دو روز در هر نیم ساعت با افزودن 

   .کن انجام گردید  سرخزمینی به سیب

 6در روز پنجم مانند روز سوم روغن به مدت 

اي به حجم  در پایان هر روز نمونه. ساعت حرارت دید

 میلی لیتر از روغن برداشته و پس از سرد 200تقریبی 

بندي و در  دار بسته اي درب کردن در ظروف شیشه

کن  در انتهاي هر روز کاري سرخ. فریزر نگهداري شد

و روغن در طی شب به درجه حرارت محیط خاموش 

کردن مطابق الگوي فوق براي کلیه  سرخ. رسید می

در طی دو هاي شاهد  هاي ساخته شده و روغن فرمول

  ).1383، کاووسی (انجام شدمرتبه 

 هاي فیزیکوشیمیایی شامل عدد پراکسید ویژگی

 ، عدد اسیدي)Cd 8-53شماره  به AOCSمطابق روش (

 و درصد کل )Cd 5a-40 شماره به AOCS مطابق روش(

 3هاي روغن در پایان هر روز در  ترکیبات قطبی نمونه

کردنی   یک نمونه روغن سرخ.اندازه گیري شد تکرار

تجاري نیز به عنوان شاهد مثبت مورد آزمون قرار 

  .گرفت

  گیري درصد کل ترکیبات قطبی اندازه

  پرکردن ستون کروماتوگرافی

توگرافی یک گرم سیلیکاژل براي پرکردن ستون کروما

سازي شده و به د اخل ستون کروماتوگرافی که  آماده

. پنبه مسدود شده بود، ریخته شد طرفین آن با پشم

اي متراکم  محتویات لوله کروماتوگرافی با میله شیشه

  .گردید

  سازي نمونه و حالل جداسازي تهیه و آماده

ري لیت  میلی5گرم چربی در بالون ژوژه  پانصد میلی

یک . ریخته و با حالل تولوئن به حجم رسانیده شد

لیتر از این محلول بدقت در باالي ستون  میلی

براي تهیه سیستم حالل، . کروماتوگرافی ریخته شد

با ) 15(اتر  ایزوپروپیل و دي) 85(هاي ایزوهگزان  حالل

  .هم مخلوط گردیدند
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عملیات کروماتوگرافی و محاسبه درصد ترکیبات 

  :قطبی کل

بعد از خیس خوردن نمونه در باالي ستون 

کروماتوگرافی و تبخیر تولوئن، به ترتیب طی سه مرحله 
) لیتر  میلی5/3، 5/3، 1(مقادیر معینی از حالل جداسازي 

پس از اتمام . به داخل ستون کروماتوگرافی انتقال یافت

عملیات کروماتوگرافی، انتهاي ستون با پانصد میکرولیتر 
شده از ستون  مواد غیرقطبی خارج. شدتولوئن شسته 

شدن وزن   پس از تبخیر حالل و خشککروماتوگرافی
درصد ترکیبات قطبی کل برحسب معادله   . گردیدند

  .محاسبه شد

Cp= ws-wn/ws * 100  
    به ترتیب درصد کل Cp، ws  ، wn  آنکه در

ترکیبات قطبی، وزن نمونه و وزن ترکیبات غیرقطبی 

  .است

  طرح آماري

ها در قالب طرح کامال تصادفی با سه تکرار اجرا  آزمایش

اي دانکن  ها از روش چند دامنه براي مقایسه میانگین. شد

ها با  آنالیز واریانس و مقایسه میانگین. استفاده شد

  .  انجام شدMstatCافزار  استفاده از نرم

  

  نتایج و بحث

  هاي مورد استفاده آنالیز روغن

اولئین در جدول  هاي کلزا و پالم ترکیب اسید چرب روغن
اسید اولئیک و پالمیتیک به ترتیب . آورده شده است 2

 درصد اسیدهاي چرب روغن پالم اولئین 82/39 و 87/40
در روغن کلزا نیز . مورد استفاده را تشکیل داده بودند

اسیدهاي چرب اولئیک و لینولئیک اسیدهاي چرب غالب 
 در یک تحقیق میزان اسید چرب پالمیتیک در .بودند

نقشینه و همکاران، ( گزارش شد 27/40 روغن پالم اولئین

هاي فیزیکوشیمیایی    نتایج آزمون3جدول ). 2009
پایین بودن اندیس یدي . دهد هاي اولیه را نشان می روغن

روغن پالم اولئین با مقدار باالي اسید چرب اشباع 
  .داردپالمیتیک در آن تطابق 
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 هاي روغن سرخ کردنی  مورد استفاده در تهیه مخلوطهاي ترکیب اسید چرب روغن. 2جدول 

 کلزا  اولئین پالم  اسید چرب

C12:00  31/0  -  
C14:00 98/0  -  
C16:00 82/39  3/4  
C16:01 17/0  1/0  
C17:00 09/0    
C18:00 23/4  1/2  
C18:01 t -  -  
C18:01c 87/40  7/66  
C18:02 t -  -  
C18:02 c 73/11  2/20  
C18:03 86/0  5/6  
C20:00 37/0  05/0  
C20:01 21/0  05/0  

 

 

  

  هاي روغن سرخ کردنی هاي مورد استفاده در تهیه مخلوط هاي فیزیوشیمیایی روغن  ویژگی.3جدول 
ویژگی       

  روغن
  عدد یدي  عدد پراکسید  عدد اسیدي

  1/59  72/0  11/0  پالم اولئین
  9/110  8/1  03/0  کلزا

  

روش ( درجه سانتیگراد 120طول دوره القاء در دماي 

  )رنسیمت

 )طول دوره القاء (شاخص پایداري اکسایشی
 آورده شده 1  روغن مورد آزمایش در شکلهاي نمونه

کردنی  هاي سرخ شاخص پایداري اکسایشی روغن. است
 F2 و F5 هاي روغن.  ساعت متغییر بود72/18 تا 71/6از 

یب کمترین و بیشترین شاخص پایداري اکسایشی به ترت
هاي پایدار در فرآیند  از آنجائی که روغن. بودند

توان با تعیین دوران القایی  کردن عمیق را می سرخ
شناسایی نمود، این آزمون جهت تعیین پایداري 

شده و روغن شاهد  کردنی فرموله هاي سرخ روغن

  . استفاده گردید
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کردنی  هاي سرخ ي روغنها استاندارد ملی ویژگی
کردنی  هاي سرخ گیاهی حداقل زمان پایداري روغن

 110مخصوص صنایع غذایی به روش رنسیمت در 
و از این   ساعت تعیین نموده است14درجه سانتیگراد 

شده پایداري باالتري از حد  هاي فرموله جهت روغن
 F5 البته در مورد نمونه .شده در استاندارد را دارند تعیین

  .توان چنین قضاوتی کرد ینم

  

f

g

dba
ce

0

5

10

15

20

F0 F1 F2 F3 F4 F5 A
روغن

ت)
ساع

ء (
القا

ره 
دو

  
   درجه سانتیگراد در دستگاه رنسیمت 120هاي مورد بررسی در دماي  طول دوره القاء روغن. 1شکل 

) Aشناخت ي؛ نمونه شاهد؛ برا F (دار است  هایی که حرف مشترك ندارند معنی اختالف بین ستون )ک مراجعه شودیها به جدولP<0.05(   
  

 هاي مورد آزمون وغنتغییرات پراکسید در ر

 روند تغییرات عدد پراکسید را در طول 2شکل 
همانطور که مشاهده . دهد زمان سرخ کردن نشان می

 اول سرخ  )روز(شود پس از تغییر شدید در مرحله  می
کردن، عدد پراکسید با روندي نسبتا ثابت و با شیب 

یابد و به مرحله افزایش سریع یا انتهاي  مالیم افزایش می
نیز نشان ) 2005(من و همکاران  چه. رسد ره القاء نمیدو

دادند میزان عدد پراکسید پس از افزایش در ابتداي سرخ 

البته باید . ماند کردن در روزهاي بعد نسبتا ثابت می
به دلیل تجزیه  توجه داشت عدد پراکسید 

هیدروپراکسیدها در دماي باال شاخص خوبی در 
ر طول فرایند سرخ کردن ارزیابی تغییرات کیفی روغن د

تواند  با این حال این شاخص می. )کتاب حداد (نیست

  . برآوردي از ناپایداري روغن باشد
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  هاي روغن در طول زمان سرخ کردن روند تغییرات پراکسید نمونه. 2شکل 

)Aشناخت ي؛ نمونه شاهد؛ برا F (دار است   ندارند معنیهایی که حرف مشترك اختالف بین ستون )ک مراجعه شودیها به جدولP<0.05(  
 

  

 مقدار عدد پراکسید را حین سرخ کردن 3شکل 
همانطور که . دهد هاي مورد آزمون نشان می در نمونه

 F5 به سمت F0شود مقدار پراکسید از  مشاهده می

تواند به دلیل میزان بیشتر  این موضوع می. افزایش یافت
ر مقایسه اسیدهاي چرب چند غیر اشباع در این روغن د

   .م اولئین باشدبا روغن پال
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  هاي روغن  مقدار متوسط پراکسید در نمونه. 3شکل 

)Aشناخت ي؛ نمونه شاهد؛ برا F ک مراجعه شودیها به جدول(  
 )P<0.05(دار است  هایی که حرف مشترك ندارند معنی اختالف بین ستون
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  تغییرات اسیدیته در حین سرخ کردن

میزان اسیدهاي چرب آزاد در تغییرات اسیدیته یا 

.  نشان داده شده است4طی فرایند سرخ کردن در شکل 
شود این شاخص با افزایش  همانطور که مشاهده می

وجود اسیدهاي چرب . زمان سرخ کردن افزایش یافت
از سوي . ودش آزاد باعث کاهش نقطه دود روغن می

اسیدهاي چرب آزاد باعث ایجاد دیگر، اثر سورفکتانی 
دي و (شود  و در نتیجه اکسایش بیشتر روغن میکف  گرِ

 اصلی  گلیسریدها منشاء هیدرولیز تري). 2007همکاران، 
اسیدهاي چرب آزاد است هرچند ممکن است مقادیر 

هاي اکسایشی بوجود آیند  اندکی نیز بر اثر واکنش
  ).2000تامپکینز و پرکینز، (
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  وغن در طول زمان سرخ کردنهاي ر روند تغییرات اسیدیته نمونه. 4شکل 

)Aشناخت ي؛ نمونه شاهد؛ برا Fها به جدول یک مراجعه شود(  
  

ها را در طی   میانگین اسیدیته روغن5شکل 
باالترین میزان اسیدیته . دهد کردن نشان می فرایند سرخ

)  درصدF2) 13/0شده به نمونه  هاي فرموله در نمونه

اختالف  F2تعلق داشت که از این نظر با فرمول 
  .داري نداشت معنی
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  هاي روغن میانگین اسیدیته نمونه. 5شکل 

)Aشناخت ي؛ نمونه شاهد؛ برا F(دار است  هایی که حرف مشترك ندارند معنی اختالف بین ستون )ها به جدول یک مراجعه شودP<0.05(  
   

  

  روند تغییرات میزان ترکیبات قطبی کل 

افزایش کردن معموال با  تخریب روغن طی سرخ
). 2004ایناوونگ و همکاران، (قطبیت روغن همراه است 

تواند شاخص  به عبارت دیگر میزان ترکیبات قطبی می
کاظمی، (کردنی باشد  خوبی براي کیفیت روغن سرخ

ترکیبات قطبی مجموع ترکیبات غیر ). 2005
گلیسریدي موجود در روغن است و اسیدهاي چرب،  تري

ها، مونو و  ها، توکوفرول هاي قلیایی، استرول آلودگی
ها و سایر ترکیبات  ها، آلدئیدها، کتون گلیسریدها، الکل دي

گلیسریدها را در بر  تر از تري محلول در چربی قطبی
ترکیبات قطبی در ). 1994ملتن و همکاران، (گیرد  می

کن و ماده غذایی در حال سرخ شدن  سطح ظرف سرخ

واد سمی در شود بیشترین م تصور می. یابند تجمع می

فرانکل و هوآنگ، (ترکیبات قطبی روغن قرار دارند 
1994 .(  

هاي روغن مورد  میزان ترکیبات قطبی کل نمونه

 نشان داده 6کردن در شکل  آزمایش پس از فرایند سرخ
 به ترتیب کمترین F5 و  F2هاي روغن. شده است

درصد ترکیبات ) 43/30(و بیشترین ) درصد72/17(
المللی،  بر اساس استانداردهاي بین. قطبی را داشتند

کردنی به  چنانچه درصد ترکیبات قطبی کل روغن سرخ

 درصد برسد، روغن غیر قابل مصرف قلمداد 25بیش از 
  ).  1998رومرو و همکاران، (شود  می
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  هاي روغن  میانگین میزان ترکیبات قطبی نمونه. 6شکل 

)Aشناخت ي؛ نمونه شاهد؛ برا Fراجعه شودها به جدول یک م   
  )P<0.05(دار است  هایی که حرف مشترك ندارند معنی اختالف بین ستون

  

 تغییرات میزان ترکیبات قطبی 7در شکل شماره 

کردن  هاي مورد آزمایش طی فرآیند سرخ کل تمام روغن

بر اثر . به طور مالیم به صورت خطی افزایش پیدا کرد

و در یابد  کردن مکرر، قطبیت روغن افزایش می سرخ

سطحی آن با سطح ماده غذایی کاسته  نتیجه از تنش بین

بنابراین میزان جذب روغن در صورت استفاده . شود می

در این خصوص، . یابد مکرر از روغن افزایش می

هاي  یک رابطه نمایی در مورد روغن) 1999(پوکورنی 

کردنی حاوي مقادیر مختلف عوامل فعال در سطح  سرخ

   . استآوردهبه دست 
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  روند افزایش ترکیبات قطبی در طول زمان سرخ کردن. 7شکل 
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  گیري نتیجه

هرچند تفاوتهایی در روند تغییرات کیفی 

هاي مورد بررسی  شده در شاخص هاي فرموله روغن

 را به F2توان در مجموع فرمول   شود اما می مشاهده می

این فرمول باالترین . عنوان روغنی مناسب پیشنهاد کرد

قاء در روش رنسیمت را به خود اختصاص داد و زمان ال

همچنین . میزان تولید ترکیبات قطبی در آن حداقل بود

شده در این  هاي سرخ زمینی میزان جذب روغن سیب

شده با  هاي تهیه کمتر از نمونه)  درصد83/31(روغن 

در عین حال میزان پراکسید در این . ها بود سایر فرمول

) 2009(نقشینه و همکاران . بود F1 و F0نمونه بیشتر از 

نیز با نشان دادن با مخلوط کردن روغن زیتون با روغن 

  . پالم اولئین پایداري افزایش یافت

دهد در  مقایسه خصوصیات پایداري نشان می

 بوده شاهد داخلی  بهتر از نمونه روغن F2مجموع روغن 

 ). چهارجدول (است 

  
  F2کارخانه با نمونه هاي روغن موجود  مقایسه شاخص. 4جدول 

روغن  F2روغن               روغن                    /                          ویژگی             
 کارخانه

 درجه سانتیگراد 120طول دوره القاء در روش رنسیمت در دماي 
  )ساعت(

72/18  46/13  

  37/22  72/17  )درصد(میزان ترکیبات قطبی 
  12/5  88/5  عدد پراکسید

  08/0  12/0  )درصد(اسیدیته 
  

  

  منابع

کردنی براي مصرف در  هاي گیاهی خوراکی سرخ هاي روغن ویژگی، 4152 شماره ،ستاندار ملی ایرانا. 1379بی نام، 

 .صنایع غذایی

  .انتشارات مولف. هاي خوراکی تکنولوژي روغن. 1373 ،حداد خداپرست غ

Archive of SID

www.SID.ir



 45                                                                              چیپسکردن  اولئین و کلزا در سرخ هاي روغن پالم بررسی مقاومت حرارتی و کارایی مخلوط

کردنی در مقیاس پایلوت و بررسی عمر انباري  شده سرخ  روغن فرمولهتعیین عمر مفید دو نمونه. 1383 ،کاووسی پ

دانشگاه شهید انیستستو تحقیقات تغذیه اي و صنایع غذایی کشور، . ارشد کارشناسی نامه  پایان.چیپس تولیدي

 .، تهرانبهشتی تهران

Chang SS, Peterson RJ and Ho CT, 1978. Chemical reactions involved in deep fat frying of 
foods. Journal of the American Oil Chemists' Society 55: 717-728. 

Chatzilazarou A, Gortzi O, Lalas S, Zoidis E and Tsaknis J, 2006. Physicochemical changes of 
olive oil and selected vegetable oils during frying. Journal of Food Lipids 13: 27-35. 

Che Man YB, Tan CP, Nor Aini I, Nazimah SAH and Gan HL, 2005. Characterization of 
vegetable oil by surface acoustic wave spending electric nose. Food Chemistry 89: 507–
518. 

Chu YH and Kung YL, 1998. A study on vegetable oil blends. Food Chemistry, 62: 191-195  

Farhoosh R and Moosavi SMR, 2007. Rancimat test for the assessment of used frying oils 
quality. Journal of Food Lipids 3:263–271 

Frankel EN and Huang SW, 1994. Improving the oxidative stability of polyunsaturated 
vegetable oils by blending with high-oleic sunflower oil. Journal of the American Oil 
Chemists' Society 71: 255-259. 

Gerde J, Hardy C and Fehr W, 2007. Frying performance of no-trans, low- linolenic acid 
soybean oils. Journal of the American Oil Chemists' Society 84: 557-563. 

Hui YH, 1996. Bailey's Industrial Oil and Fat Products, 5th ed. Joho Wiley and Sons, USA  

Idris NA, Abdullah A and Halim AH, 1992. Evaluation of palm oil quality: Correlating sensory 
with chemical analyses. Journal of the American Oil Chemists' Society 69: 272- 275. 

Innawong B, Mallikarjunan P and J Marcy E, 2004. The determination of frying oil quality using 
a chemosensory system. LWT – Food Science and Technology 37: 35-41. 

Kazemi S, 2005. Quality evaluation of frying oil and chicken nuggets using visible/near-infrared 
hyper-spectral analysis. MSc. Thesis, University of McGill, Canada. 

Lin SW, 1999. Overcoming the crystallization of palm oil, palm oil technology Bulletin porim, 
Malaysia, 5: 6-7. 

Lolos M, Oreopoulou V and Tzia C, 1999. Oxidative stability of potato chips: effect of frying oil 
type, temperature and antioxidants. Journal of the Science of Food and Agriculture 79: 
1524-1528.    

MacKay S, 2000. Techniques and types of fat used in deep-fat frying: A policy statement and 
background paper. The Heart Foundation of New Zealand.  

Melten S, Jafar S, Skyes D and Trigiano MK, 1994. Review of stability measurements for frying 
oils and fried food flavor. Journal of the American Oil Chemists' Society 71: 1301-1308.   

Archive of SID

www.SID.ir



  1389سال / 1 شماره 20/ 3جلد/ هاي صنایع غذایی مجله پژوهش                                         ...                 گلی موحد و                      بلوریان،46

Naghshineh M, Ariffin AA, Ghazali HM, Mirhosseini H, Mohammd AS and Kuntom A 2009. 
Influence of partial replacement of olive oil on frying performance of pal olein. Journal of 
Food Lipids 16: 554–568. 

Pokorny J, 1999. Changes of nutrients at frying temperatures. In: Frying of food: oxidation, 
nutrient and non-nutrient antioxidants, biologically active compounds and high 
temperatures. D Boskou and I Elmadfa (Eds) CRC press, New York.  

Romero A, Cuesta C and Sanches-Muniz FJ, 1998. Effect of oil replenishment during deep-fat 
frying of frozen foods in sunflower oil and high-oleic acid sunflower oil. Journal of the 
American Oil Chemists' Society 75: 161-166. 

Takeoka GR, Full GH and Dao LT, 1997. Effect of heating on the characteristics and chemical 
composition of selected frying oil and fats. Journal of Agricultural and Food Chemistry 45: 
3244-3249. 

Teah YK, 1992. Characteristics of palm oil and utilization in food systems, Lecture note for 
palm oil Familiarization programme (POFP).  

Tompkins C and Perkins EG, 2000. Frying performance of low- linolenic acid soybean oil. 
Journal of the American Oil Chemists' Society 77: 223-229. 

Zschau W, 2000. Bleaching. In: Introduction to fats and oils technology. R.D. O’Brien, W. Farr 
and P. Wan (Eds.), 2nd Edition, American Oil Chemists Society Press, Illinois, USA. 

 
 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

