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چکیده    12 

 13مقدمه: فراوری ماهیان باعث نگهداری و حفظ کیفیت و ارزش غذایی انها تا موقع مصرف می شود. هدف از این پژ.هش      

 14سه گونه از ماهیان دریایی انتخاب شده  تغییرات ترکیبات مغذی روی و برشته کردن، ب، سرخ کردنتأثیر روشهای پختن در آ

 Saurida 15و  Carangoides malabaricusو  Nemipterus japonicus)بود. مواد و روشها: سه گونه از ماهیان ایران جنوب

undosquamis) روش های توصیه شده  باAOAC تازه و سرخ شده ی  ماهییافته ها:  . بررسی شدC.malabaricus  16به ترتیب 

 17% پروتئین در 07/71% و 93/01به ترتیب محتوی  N.japonicusماهی % پروتئین بود؛ در حالی که 50/01% و 2/17محتوی 

 18افزایش یافت.  C.malabaricusهمه ی روش های مذکور و همه گونه ماهیان بجز درحالت تازه و سرخ شده بود. مقدار خاکستر 

 19دارای حداقل مقدار  S.undosquamisبیشترین مواد مغذی از لحاظ پروتئین و خاکستر داشت. ماهی  C.malabaricusهی ما

 20نیز غنی از پروتئین بود، اما مقدار پروتئین  N.japonicusکه خیلی ناپایدار در برابر روش های فرآوری بود. گونه  بوده پروتئین

 21دارای بیشترین مقدار چربی  C.malabaricusیج این مطالعه نیز نشان داد که ماهی نتاهش یافت. آن به وسیله سرخ کردن کا

 22%( بود. 00/0دارای حداقل مقدار چربی ) S.undosquamisحالیکه %(، در 05/72با مقدار) N.japonicusآن %( و بعد از 05/71)

 23در زمان ماهی سرخ شده  ه نگهداریی کوقت درسرخ کردن نتیجه بهتری دامی توان نتیجه گیری نمود که نتیجه گیری: 

 24تأثیر یک نوع  همچنیننظر باشد، اما روش پختن در آب وقتی که هدف حفظ مواد مغذی آن باشد، بهتر است.  طوالنی مد
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 25 روی بر آثیرت ، پختن ماهی روش های سنتیبه طور کلی  آن دارد. هروش فرآوری روی یک نمونه ماهی بستگی به گون

 26 رد.مغذی آنها دا اتترکیب

 27 آوری، ارزش غذایی، ماهیان دریاییروش فر: کلمات کلیدی

Studies on effect of different cooking methods on nutrient composition of some selected marine fish 28 

species from Iran waters south 29 

Abstract 30 

Three selected species of marine fishes in Iran, Nemipterus japonicus, Carangoides malabaricus and Saurida 31 

undosquamis were subjected to boiling, frying and roasting and their effects on the fishes with recommended 32 

AOAC methods were studied. Frying reduced the protein content for Nemipterus japonicus but roasting reduced 33 

the protein content for Carangoides malabaricus and Saurida undosquamis. Fresh and fried C. malabaricus had 34 

71.2 % and 57.05 % protein content respectively, while N. japonicus had 57.39 % and 47.51 %, respectively. 35 

The ash content increased with all the treatment methods for all the fish species except for C. malabaricus. 36 

Boiling in water gave fish with the best nutritive value overall. Carangoides malabaricus was the most 37 

nutritious (in terms of protein and ash content). Saurida undosquamis had the least protein value and the protein 38 

was very unstable to the treatment methods. The third species, Nemipterus japonicus is also rich in protein but 39 

the protein content reduced with frying. The results also showed that Carangoides malabaricus had the highest 40 

oil content (16.80%) followed by Nemipterus japonicus (12.80%) while Saurida undosquamis has the lowest oil 41 

content (5.88%). It is concluded that frying gave a better result when long-time preservation is of interest but 42 

boiling was the better processing method when preservation of nutrient is the focus. This work also shows that 43 

the effect of a treatment type on a fish sample is dependent on the fish species.  44 

Keywords: Processing method, nutritive value, marine fishes 45 

 46 مقدمه

 47گرانی گوشت قرمز و منابع پروتئینی حیوانی دیگر می باشد. ماهی  در مقایسه باماهیان منابع غنی پروتئینی منحصر به فرد      

 48بویژه بزرگساالن توصیه می  افراد ( و اغلب برای مصرف.Harris, 1997در مقایسه با گوشت قرمز مقدار کلسترول کمتری دارد )

 49معموالً فراوان تر و ارزان تر از ماهیان آب های شیرین در ایران می باشد. ترکیبات اصلی ماهی شامل رطوبت، ماهی دریا  گردد.

 50ی م(. بطور کلی ماهی دارای مقدار ک.Holland et al.1993چربی، پروتئین و مواد معدنی )در مقادیر کم( می باشد )

 51درصد،  15-05در بیشتر گونه های ماهی، مقدار رطوبت بین  کربوهیدرات بوده در حالیکه مقدار رطوبت آن خیلی باالست.
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 52(. مقدار چربی ماهی ها متغیر است Pearson & Cox, 1976درصد می باشد ) 2-79درصد و چربی بین  70-21پروتئین بین 

 53 که بستگی به گونه، سن، جنس و نیز فصل صید دارد.

 54ماهیان برای  آماده سازیوع فرآوری و شود، روش های متن خام مصرف نمی صورتر طبیعی به ویکه ماهی بطیاز آنجا     

 55بکار برده می شود و بعضی از این روش های فرآوری شامل پختن ماهی در آب، سرخ کردن، برشته کردن و دودی آنها  رفمص

 Eriksson,1987).) 56ا، بافت و طعم و مزه آن ها دارد کردن آن ها بوده که اثرات متفاوتی روی مقادیر مواد مغذی آن ه

 57محققان اثرات روش های فرآوری روی انواع مختلف ماهیان گزارش کرده اند. به عنوان مثال، گرین فیلد و کوسول  قبالً     

 Greenfield & 58)وات، تأثیرات نوع مواد غذایی و روشهای پختن بر روی میزان چربی و دیگر مواد مغذی گزارش دادند 

Kosulwat, 199159ماهیان خام در تغییرات چربی و واکنش هایی که در حین پخت و پز در چربی در  (. همچنین مقدار چربی 

 60(. داده ها تنها در مورد میزان مواد مغذی ماهی خام Sanchez-Muniz,1992) طول فرآوری ماهی اتفاق می افتد، مؤثر است

 61 د دارد.آنهایی که فرآوری شده اند، وجو نظر می رسد کمبود اطالعات در موردوجود دارد و به 

 62به هر حال بررسی اثرات فرآوری روی ترکیبات غذایی ماهی وجود دارد و خیلی مورد توجه است. این مطالعه، به هر حال      

 63تحقیق اولیه در مورد اثر بعضی از روش های فرآوری )پختن، سرخ کردن و برشته کردن( روی میزان مواد مغذی بعضی از 

 64مصرف جامعه  حیوانی توسط افراد خانواده متوسط  یموالً به عنوان منبع غذایی پروتئینماهیان دریایی است که در ایران مع

 65 د.می شو

 66 ها مواد و روش

 67 مواد و تهیه نمونه 

 68)که در جنوب ایران به نام گوازیم نامیده می شود( ،  N.japonicusشامل انواع ماهیان مورد استفاده در این مطالعه      

C.malabaricus نام گیش( و  ) همچنین بهS.undosquamis 69یران( بودند. دالیل انتخاب این  ) به نام دیگر کیجار در جنوب ا 

 70می باشد. ماهیان از یک بازار  جامعه به آنقشر متوسط  یدسترس قابل، مقرون به صرفه و بودن ماهیان، دسترسی آسان، ارزان

 71 د.ایران خریداری شده بودن جنوبمشهور بهبهان از استان خوزستان در

 72گرمی بریده شده و دوباره با آب مقطر شسته شده بودند. بخش سر ماهیان دور  10ماهیان کامالً شسته شده و به قطعات      

 73بخش اول برای پختن در آب، بخش دوم برای سرخ کردن در روغن  ا سپس به چهار بخش تقسیم شدند:انداخته شد. نمونه ه

 74برشته شده بود. بخش آخر بصورت  ،وسیله حرارت حاصل از ذغال سرخ و داغه بتابه، در حالیکه بخش سوم  نباتی در ماهی

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


4 

 

 75می رود، انجام شده بود.  که برای مصرف در ایران بکارخام آنالیز شده بود. همه روشهای فرآوری بعد از انجام آماده سازی ماهی 

 76ا قطعات ماهی به خوبی پخته و ترد دقیقه ادامه داشت ت 25به مدت  آن پختن ماهی در آب مقطر انجام شد و جوشش آب

 77رسیدن به سرخ شدن کامل، انجام شد. سرخ تاشوند. سرخ کردن عمیق نمونه در روغن نباتی در یک قابلمه روی شعله داغ 

 78دقیقه  70و به مدت  C˚ 710  در ماهی انجام گردید. برشته کردن  C˚ 275دقیقه و در درجه حرارت  70کردن ماهی به مدت 

 79نه ها قبل از انجام انجام شده بود. همه ی نمو ،یچگونه ماده ی افزودنیی روش های فرآوری بدون افزودن ه هکامل شد. هم

 80 ن شده بودند.آنالیز، هموژ

 81 روش های آنالیز

 82 قرار دادن (. مقدار رطوبت هر نمونه با.AOAC, 1984برای آنالیز نمونه ها اعمال گردید ) AOACروش های توصیه شده      

 83گذاشته شده بود، بدست آمد. مقدار چربی خام  C˚ 750در ر یک بوته ای که در آون تنظیم شده گرم از آن د 2ادن حرارت دو

 84( به عنوان استخراج کننده  C˚ 15-75هر نمونه با فرار دادن آن در دستگاه سوکسله با استفاده از حالل پترولیوم اتر ) در 

 85گرم از  2ل با استفاده از ( به وسیله روش کجلدا ˣ 20/1) درصد نیتروژن کل (. مقدار پروتئین خام .AOCS, 1979بدست آمد )

 86ساعت  0به مدت  C˚ 00هر نمونه، تعیین گردید. مقدار خاکستر را با سوزاندن یک گرم از هر نمونه در کوره تنظیم شده روی 

 87کرار از هر آنالیز بیان گردید. داده ها ت 9 وبا نتایج حاصله از این تحقیق بصورت متوسط (..Kjeldahl, 1883تعیین گردید )

 88 معنی دار بود.  t" Student"تحت آزمون  P < 50/5آنالیز شدند. آزمون میانگین ها با احتمال بوسیله آنالیز یکطرفه واریانس، 

 89  نتایج

 90 را نشان می دهد. تازه و فراوری شده ترکیبات مغذی گونه های مختلف ماهیه شده که ارائ 9و7،2جداولنتایج حاصله در      

N. japonicas تازه و پخته شده با روشهای مفتاوت ترکیبات مغذی )برحسب ماده خشک( و ارزش کالری.6جدول    91 

)کیلوکالری(درصد کربوهیدرات   کالری درصد پروتئین خام   درصد خاکستر   درصد چربی خام   درصد رطوبت  92 

________________________________________________________________________ 93 

 94 خا م   5/57+ 02/72  5/77+ 72/0   5/72+ 71/ 20       9/23+5/57      7/07+5/59     222/07+5/20 

 95 برشته 77/11+5/52  5/57+ 7/70      5/25+ 71/ 75    5/57+ 52/ 72  5/52+ 21/ 7      251/27+5/29

 96 آب پز72/75+5/59   3/51+5/72      5/70+ 93/02       5/59+ 0/79    5/57+ 5/03      5/97+ 279/70

 97 سرخ شده5/51+ 20/19 92/70+5/73   97/77+5/71            1+5/52     5/70+ 5/10    7/57+ 795/29
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 98 داده ها به صورت میانگین+ خطای استانداردارائه شده اند

C.malabaricus تازه و پخته شده با روشهای مفتاوت .ترکیبات مغذی )برحسب ماده خشک( و ارزش کالری2جدول    99 

 100 درصد رطوبت  درصد چربی خام   درصد پروتئین خام   درصد خاکستر  درصد کربوهیدرات   کالری)کیلوکالری(

________________________________________________________________________ 101 

 102 خا م   5/07+ 01/31  5/71+ 71/0   5/92+ 90/ 70       0/57+5/57      7/07+5/79     273/31+5/70 

 103 برشته 15/77+5/07  5/51+ 1/10    23/02+5/10        2/90+5/57      5/77+ 7/27    709/13+5/79

 104 آب پز11/30+5/12   70/51+5/79    5/27+ 72/05       2/11+5/77    7/10+5/72      5/27+ 732/91

 105 سرخ شده5/77+ 23/37 20/12+5/27   99/21+5/90      0/07+5/59     5/52+ 2/91    935/12+7/77

 106 داده ها به صورت میانگین+ خطای استانداردارائه شده اند

 107 

S.undosquamis تازه و پخته شده با روشهای مفتاوت .ترکیبات مغذی )برحسب ماده خشک( و ارزش کالری1جدول    108 

 109 درصد رطوبت  درصد چربی خام   درصد پروتئین خام   درصد خاکستر  درصد کربوهیدرات   کالری)کیلوکالری(

________________________________________________________________________ 110 

 111 خا م   5/17+ 15/07  5/10+ 0/00   71/05+5/99       9/77+5/77      2/75+5/72      792/02+5/71 

 112 برشته 17/29+5/19  5/50+ 7/15    71/20+5/92        7/21+5/79    5/51+ 5/11      753/23+5/77

 113 آب پز17/01+5/01   2/00+5/51    5/91+ 21/90       9/35+5/72     2/97+5/79      5/21+ 775/77

 114 سرخ شده5/92+ 90/23 73/37+5/72  90/10+5/57      9/37+5/50   5/75+ 2/77      995/10+7/27

 115 داده ها به صورت میانگین+ خطای استانداردارائه شده اند

 116 بحث

 117(، دلیل آن این است که آب موجود در ماهی، 9و7،2جداولنمونه های ماهی سرخ شده حداقل مقدار رطوبت را داشتند )

 118از اینکه سرخ کردن انجام گردد، آب خارج می شود، تشکیل مخلوطی از روغن و آب در مدت سرخ کردن می دهد و  قبل 

 119 چون نقطه جوش روغن به مراتب بیشتر از آب است و از این رو مقدار رطوبت کاهش می یابد. 
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 120از لحاظ آماری تفاوت معنی  C.malabaricus %(31/01)و  N.japonicus%( 72/02مقادیر رطوبت دو گونه از ماهیان تازه، ) 

 121(. استفاده از روشهای متفاوت آماده سازی ماهی، منجر به نمونه هایی با مقادیر P = 50/5) (2و7 )جداول داری نداشتند

 122(. واکنشهای روغن و آب با مواد غذایی مخصوصاً در درجات حرارت باال که در P = 50/5متفاوت معنی دار رطوبت گردید )

 123کیبات مغذی مواد غذایی تأثیر داشته بطوری که منجر مدت زمان سرخ کردن و برشته کردن اتفاق می افتد، روی بعضی از تر

 124(. از این رو تفاوت قابل .Kubow, 1992به تغییر ساختمان روغن و دنیچره شده ترکیبات مغذی در مواد غذایی می باشد )

 125 توجهی در مقدار رطوبت بعد از اعمال روشهای مختلف فرآوری ثبت شده است.

 126. (7)جدول کاهش داد N.japonicusماهی نشان داد که برشته کردن، مقدار رطوبت را در نتایج بدست آمده از این بررسی      

 127برشته کردن منجر به کاهش رطوبت شده که منجر به ظهور واکنشهای قهوه ای شدن غیر آنزیمی مطلوب می گردد. برشته 

 128اید انتظار داشت که این روشهای انجام شد، و ب C˚ 275و سرخ کردن در   C˚ 710کردن نمونه های ماهی در درجه حرارت 

 129فرآوری منجر به خروج مولکولهای آب از نمونه های ماهی گردد زیرا که درجه حرارت باالتر از نقطه جوش آب بود. کاهش 

 130مقدار رطوبت یک مزیت است زیرا که حساسیت ماهی را به فساد میکروبی و تخریب اکسیداسیونی اسیدهای چرب غیر اشباع 

 Frankel,1991)  131زمان طوالنی نگهداری آن می گردد ش می دهد که در نتیجه باعث بهبود کیفیت ماهی در مدت را کاه

 132(. پختن ماهی در آب هیچگونه تغییر قابل توجه و معنی داری در میزان رطوبت و خاکستر نمونه های ماهی به .Allen,1987و

 133 . (7جدول نداشت  N.japonicusماهی جز 

 134طوبت نمونه های ماهی تازه و آب پز شده نسبتاً یکسان بود، دلیل آن این است که درجه حرارتی که در آن در واقع میزان ر

 135عمل جوشیدن انجام می شود، به اندازه کافی برای ایجاد هر گونه تغییرات مورفولوژیکی در نمونه های ماهی، باال نبود. بهر 

 136همچنین باعث کاهش  (.2جدول را کاهش داد ) C.malabaricusحال برشته کردن، بشدت مقادیر روغن و خاکستر ماهی 

 137(. می توان حدس زد که بعضی از پروتئین های محلول در 7 و جدول گردید )نمودار N.japonicusماهی  مقدار پروتئین خام 

 138نه در این درجه آب در طول مدت برشته کردن با درجه حرارت باال از نمونه خارج می شوند. هم چنین مواد فرار چربی در نمو

 139ماهی . (9)جدول  در مقایسه با دو ماهی دیگر نسبتا کم بود S.undosquamisحرارت باال ،خارج می گردند. مقدار چربی ماهی 

C.malabaricus  140دارای حداکثر مقدار چربی بود که در طول مدت پختن ماهی در آب، نسبتاً ثابت باقی مانده و در مدت برشته 

 141. بر اساس مطالعات انجام شده، سرخ کردن همیشه منجر به افزایش مقدار چربی مواد غذایی (2ل ) جدوکردن کاهش یافت

 142(. همچنین کاندال و همکاران گزارش کرده بودند که گونه های مختلف Candella et al. 1998و  Makinson,1987 )نمی گردد 

 143تعیین مصرف کل چربی یک وعده غذایی ماهی مورد توجه ماهی در خالل فرآیند سرخ کردن، رفتار متفاوتی دارند، که باید در 

 144و بررسی قرار گیرد. این می تواند در رفتارهای ظاهراً متفاوت گونه های ماهی نسبت به سرخ کردن مؤثر باشد. از آنجائیکه 
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 145مدت آماده  ماهیان به عنوان منابع پروتئینی مهم در غذا مصرف می شوند، بسیار مهم است که مقدار پروتئین آن در طول

 146سازی ماهی کاهش نیابد. به هرحال باید توجه داشت که همه ی روش های فرآوری، مقادیر پروتئین خام را کاهش می دهند. 

 147حداکثر مقدار پروتئین خام را داشت  C.malabaricusتازه اما این کاهش به روشی خاص یا نوع ماهی بستگی ندارد. ماهی 

 148مقدار پروتئین (. 9جدول %( )00/02حداقل پروتئین را دارا بود ) S.undosquamisهی مادر حالیکه  ( ،2)جدول %(25/17)

 149ناشی از تغلیظ گوشت بوده که  آن هم در اثر اتالف رطوبت می باشد. مقدار بیشتر  N. japonicasماهی بیشتر موجود در 

 150. (Beklevik et al. 2005)یلی مهم است پروتئین در ماهی به دلیل کیفیت باالی آن و دارا بودن اسید های امینه ضروری خ

(7301) Seidler 151مطالعه کرد و مشاهده نمود که ، ماهی یک نوع از، هیک در پروتئین هضم قابلیت بر روی حرارت ثراتا 

 152% قابلیت هضم را نشان می دهد. 0/7درجه سانتی گراد کاهش  795دقیقه در حرارت  75گوشت ماهی حرارت دیده به مدت 

 153. مقدار چربی بیشتر ماهیان سرخ شده به دلیل است ماهی محتوای چربی آن بر تاثیر ،نپخت موقع نظر گرفته دردر  مهمعامل 

 Echarte et al. 2001. 154))جذب روغن توسط عضالت ماهی است که این مطابقت دارد با یافته های که قبآل گزارش شده است 

 155ری با درجه حرارت باال منجر به کاهش میزان اسیدهای آمینه و ناپدید شدن اسیدهای آمینه محلول در آب در طول مدت فرآو

 156) ( N.japonicusو  S.undosquamis) به تبع آن کاهش میزان پروتئین می گردد. مقادیر پروتئین خام دو گونه ماهی تازه 

 157سرخ کردن، پختن (. P = 50/5داری نداشت ) در مقایسه با فرآیندهای سرخ کردن و پختن در آب تفاوت معنی  (9و7جداول 

 158گردید و بیشترین  C.malabaricus ماهیدر آب و برشته کردن نمونه های ماهی منجر به کاهش زیاد در مقادیر خاکستر 

 159کاهش به ترتیب برای سرخ کردن و بعد برای آب پز کردن و بعد برای برشته کردن حاصل گردید. این کاهش مقدار خاکستر 

 160حرارت باال می باشد که در فرآوری برشته کردن و سرخ کردن رخ می دهد. آنالیز آماری نتیجه اتالف مواد معدنی در درجه 

 161( در مقدار خاکستر ماهیان مؤثر است ولی تفاوت معنی داری در P=55/5نشان داد که روشهای فرآوری به طور معنی داری )

 162بود که مطابق  57/0تا  23/9زه در محدوده بین (. مقادیر خاکستر سه گونه ماهی تاP=12/5) مقدار خاکستر ماهیان تازه ندارد 

 163 (..Gardner, 1989 Adeyeye and Adamu, 2005 Aremu and Ekunode 2008,)با محدوده ی گونه های ماهیان دیگر است 

 164( در تحقیقی نشان دادند که اعمال روشهای متفاوت پخت بر روی فیله ماهی تیالپیا 7935الهام قیونی جونیانی و همکاران)

 165درصد افزایش  0/5)به استثنای تیمار سرخ شده که حدود 5/ 2-7/2درصد، کاهش چربی بین  7-2اعث کاهش رطوبت بین ب

 166درصد شد که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.  2-72درصدو افزایش پروتئین بین 1/5-70/5یافت(، افزایش خاکستر بین 

 167(  در مورد تاثیر چهار روش طبخ روی ماهی 7935و جمیله بکر )در تحقیقی دیگر که توسط اسحاق زکی پور رحیم آبادی 

 168شیرانجام شد نشان دادند که  طبخ به شیوه های مختلف بر روی محتوای چربی کل و ترکیب اسید های چرب و ثبات چربی 

 169 ماهی شیرتآثیر دارد ، که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد.
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 170(. این نتایج با نتایج حاصله P = 50/5ه روشها اغلب بطور معنی داری کاهش یافت)بعد از پختن نمونه ها، مقدار رطوبت در هم

 171. یافته های تحقیق حاضر و مشابه بود پخته شده در آب و سرخ شده Silver barb, Niletilapia, walking catfishاز  ماهیان

 172سایر مقدار چربی نمونه ها در مقایسه با ش تحقیقات گذشته نشان می دهد که سرخ کردن باعث اتالف مقدار بیشتر آب و افزای

 Garc a-Aria, et al. 173روشهای پخت می گردد که عمدتآ به دلیل جذب چربی توسط ماهی در هنگام سرخ کردن می باشد )

2003.)  174 

 175 گیری نتیجه

 176 انسان یماهی مصرفبرای آماده سازی که می توان نتیجه گرفت  در این پروژه از نتایج همه ی روشهای فرآوری انجام شده     

 177 مواد مغذی مد نظر باشد، پختن ماهی در آب بهترین حفظسرخ کردن بهترین روش نگهداری ماهی است، اما موقعی که  ،

 178، برشته بود N. japonicus در تحقیق حاضر بیشترین مقدار پروتئین و کمترین مقدار چربی مربوط به ماهیاست. روش

 179 می توصیه سالم رژیم غذاییرد N. japonicusماهی  پختن برای روش بهترین عنوان به را می تواننمودن  برشتهبنابراین 

 180 متناوب  ازبین و گونه های ماهی طیف گسترده ای ازمصرف بهبود یافته ، عادات غذایی برای رسیدن به بهترین روش .شود

 181تغذیه  یاز است  که به تغییراتمورد ن تحقیق بیشتر .است 9 امگا اسیدهای چرب مصرف و افزایش پختن حالت های مختلف

 182، سن  .یک رژیم غذایی سالم برای انتخاب بسیار مفید باشد این امر می تواند .پی ببریم ماهی پخت های روش در تمام ای

 183 در، آینده مطالعه باید در عوامل بنابراین، این .آن است تغذیه ای ارزش تعیین برای مهم عامل بسیار و محل زیست ماهیاندازه 

 184 .شود گرفته نظر

 185 سپاسگزاری 

 186نویسنده از دانشگاه صنعتی خاتم األنبیاء بهبهان برای ارائه ی تسهیالت الزم و امکانات آزمایشگاهی و حمایت مالی از این      

 187 پروژه ، سپاسگزاری می نماید.

 188 منابع

 189ماهی  خت بر ترکیب اسید های چرب فیله . تآثیر روشهای مختلف پ7935.قیونی جونیانی ، ا. خوشخو، ژ. مطلبی ، ع. و مرادی ، ی. 7

 190 .2تیالپیا. مجله علمی شیالت. سال بیستم. شماره 

 191)ماکرویو، کباب کردن، بخارپز و سرخ کردن( روی اکسیداسیون چربی . تآثیر چهار شیوه طبخ 7935زکی پور رحیم آبادی، ا. و بکر ، ج.  .2

 192 .97. شماره 0ایع غذایی. دوره و ترکیب اسید های چرب در ماهی شیر. فصلنامه علوم و صن
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