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ارزیابی شاخصهای کیفی روغن پسماند ماهی قزلآالیرنگینکمان در مقایسه با روغنهای رایج
(روغن آفتابگردان و روغن کیلکا) در تغذیه آبزیان و انسان
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چکیده
زمینه مطالعاتی :بهره برداری از روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان به عنوان یک محصول ارزشمند در تغذیه انسان
و دام .هدف :ارزیابی کیفیت روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان و مقایسه آن با روغنهای آفتابگردان و کلیکا بعنوان
پرکاربردترین روغنها در صنایع خوراک انسان و دام .روش کار :روغن ماهی کیلکا و آفتابگردان بالفاصله پس از تولید،
از کارخانه خریداری گردید .امعا و احشا ماهی قزلاال از یک فروشگاه محلی تهیه و روغن آن به روش سرد استخراج شد.
شاخصهای کیفی پراکساید ،تیوباربیتوریک اسید ،اسیدهای چرب آزاد بررسی و در پایان با بهره برداری از مدل فضای
رنگی  CIELabشاخصهای سفیدی ،زردی و قهوهای بودن روغنها مقایسه گردید .نتایج :بدون بکارگیری فرآیند تصفیه
و استفاده از پاداکسندها ،کیفیت روغن پسماند در محدوده مجاز مصرف انسان گزارش شد .نتایج نشان داد روغن کیلکا
با در نظر داشتن شاخص پراکساید و تیوباربیتوریک اسید نازلترین کیفیت را داشت .اسیدهای چرب آزاد در روغن پسماند
از دو روغن دیگر باالتر بود .اکسیداسیون چربی و تولید محصوالت غیرفرار کربونیلی منجر به تغییر رنگ روغن کیلکا شد.
نتایج رنگ سنجی ضمن تایید آنالیزهای شیمیایی حاکی از باالتر بودن شاخص قهوهای شدن روغن کیلکا بود ،درحالیکه
شاخص سفیدی روغن پسماند و آفتابگردان برتر از کیلکا گزارش شد .در بسیاری از شاخصهای فساد از جمله پراکساید،
 ،TBAقهوهای شدن ،زرد شدن و سفیدی ،تفاوت معنی داری در کیفیت روغن پسماند و آفتابگردان مشاهده نشد .نتیجه-
گیری نهایی :روغن پسماند از نظر شاخصهای کیفیت و رنگ در وضعیت مناسبی قرار داشت .استفاده از فرآیندهای
تکمیلی تصفیه و پاداکسندها میتواند در افزایش طول دوره ماندگاری و استفاده بیشتر این روغن موثر باشد.
واژگان کلیدی :اکسیداسیون روغن ،روغن ماهی ،فساد اکسیداتیو ،قزلآالی رنگینکمان
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مقدمه

برخوردار میباشد (قاسمی و همکاران  .)2014با وجود

امروزه با توجه به رشد نیازهای تغذیهای ،توجه به

قیمت در خور توجه و ارزش غذایی باال ،روغن کیلکا به

استفاده از پتانسیلهای دریایی دوچندان شده است .قزل-

دلیل وفور اسیدهای چرب غیراشباع به شدت در برابر

آالی رنگینکمان ( )Oncorhynchus mykissیکی از مطلوب-

اکسیداسیون آسیبپذیر میباشد (پیرستانی و همکاران

ترین ماهیهای پرورشی است .حجم تولید این ماهی بالغ

2010؛ فاضل و همکاران .)2008

بر  811هزار تن بوده (فائو  )2019و ایران از بزرگترین

با توجه به موارد یاد شده تالشهای بسیاری جهت

تولید کنندهها در دنیا است (حدود  167هزار تن ،سازمان

جایگزینی روغن ماهی با سایر روغنها انجام گرفته

شیالت ایران  .)1397افزایش تقاضا و به دنبال آن

است .بر پایه نتایج پیشین ،یکی از روغنهایی که از نظر

گسترش صنایع عملآوری ،منجر به تولید حجم باالیی از

ارزش غذایی جایگزین مناسبی برای روغن ماهی (ارزش

زایدات این ماهی شده است (شرافت و همکاران .)1391

غذایی باال و آسیب پذیر در برابر اکسیداسیون) است،

زایدات ماهی شامل سر ،پوست ،دم ،باله ،امعاء و احشاء

روغن آفتابگردان میباشد .روغن آفتابگردان یکی از

است که پتانسیل استخراج روغن آن به اثبات رسیده است

روغنهای متداول برای مصارف انسانی است .با توجه

(رامکریشنان و همکاران .)2013

به ترکیب اسیدهای چرب ،روغن آفتابگردان در بحث

روغن ماهی منبع غنی از اسیدهای چرب امگا 3-بویژه،

جایگزینی روغن ماهی کاربرد ویژهای داشته است (دالبیر

دکوزاهگزانوئیک اسید ) (DHAو ایکوزاپنتانوئیک اسید

و همکاران  .)2015اگرچه تا امروز تالش کمی جهت

) (EPAاست که دریافت کافی آنها در رژیم غذایی روزانه

استحصال روغن از پسماند ماهی صورت گرفته اما

به دلیل اثرهای مفید تغذیهای ،جلوگیری و درمان احتمالی

مطالعات قبلی نشان داد که روغن بافت قزلآال به دلیل

بسیاری از بیماریها و اختالالت ،بویژه بیماریهای قلبی

طعم و رنگ ،در دسترس بودن و آلودگی کم (مخصوصاً

و عروقی ،مورد توجه و توصیه بسیاری از کارشناسان

فلزات سنگین) ارزش در خور توجهی دارد .از سوی دیگر

و محققان قرار گرفته است (اثنی عشری و همکاران

با توجه به گسترش آبزی پروری و صنایع عملآوری،

2019؛ یو و همکاران  .)2008از آنجا که اسیدهای چرب

روغن استحصال شده از این منبع از قیمت مناسبی

چند غیراشباعی در بدن تولید نمیشود میبایست از

برخوردار خواهد بود.

طریق تغذیه تأمین گردند (هائو و همکاران  .)2015از

اکسیداسیون روغن مشکلی بحرانی در هنگام فرآوری

همین رو استفاده از روغن ماهی در تغذیه انسان و تولید

است که سبب کاهش کیفیت و ارزش غذایی محصول

خوراک دام الزم و ضروری است .روغن معموال از کل

خواهد شد (کوماری و همکاران  .)2014اکسیداسیون

ماهی با استفاده از روشهای شیمیایی ،آنزیمی ،پخت و

عالوه بر تغییر ویژگیهای حسی و ارزش غذایی ،عمر

پرس به دست میآید (رامکریشنان و همکاران .)2013

نگهداری محصول را کاهش خواهد داد .با توجه به این

عمدهترین منبع تامین روغن ماهی ،ماهیان پالژیک ریز

مهم ،در گذشته مطالعات متعددی روی روغنهای مختلف

هستند که کمتر برای مصرف گوشت مورد استفاده قرار

صورت گرفته است به طور مثال تغییرات کیفیت روغن

میگیرند (مانند فانوس ماهیان) ،میباشند .ماهی کیلکا

کیلکا (محمدی و همکاران  ،)1394آفتابگردان (علی و

اصلیترین منبع تولید روغن در شمال کشور است .این

همکاران  ،)2016قزلآالی رنگینکمان (اعتمادی و

روغن محصول جانبی کارخانههای تولید پودر ماهی

همکاران  )2013و کلزا (آگرگان و همکاران  )2017طی

است .با توجه به ارزش غذایی روغن کیلکا ،استفاده از آن

دوره عملآوری و نگهداری بررسی شده است.

در صنایع تولید خوراک دام و طیور از اهمیت ویژهای

ارزیابی شاخصهاي کیفی روغن پسماند ماهی قزلآاليرنگینکمان در مقایسه با روغنهاي رایج در تغذیه آبزیان و انسان
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امروزه خالص سازی اسیدهای چرب روغن ماهی از

تولید کننده روغن خوراکی (مصارف انسانی) تهیه شد.

اهمیت باالیی برخوردار است .اسیدهای چرب خالص

روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان نیز از زایدات

سازی شده بصورت کپسول حاوی امگا 3-در داروخانه-

امعا و احشا ماهی قزلآالی رنگینکمان ،استخراج شد.

ها عرضه میشوند .این دسته از محصوالت در بررسی-

استخراج روغن از پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان

های بالینی به عنوان یک مکمل غذایی سالم و طبیعی و

پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان (امعاء و احشاء) به

گاها غنی شده با ویتامینها و عناصر معدنی توصیه

صورت تازه از فروشگاه بهشت واقع در میدان اطلسی

شدهاند .با توجه به این که میزان صید و پرورش ماهی

شهر شیراز ،به صورت روزانه تهیه شد .بعد از انتقال به

قزلآال گسترش یافته است بالطبع پسماند حاصل به

آزمایشگاه بخش شیالت دانشکدهی کشاورزی دانشگاه

منظور استحصال ترکیبات با ارزش افزوده مثل روغن

شیراز ،کامال از وجود خون و سایر اجزاء با شستشوی

در دسترس خواهد بود که این امر باعث استفاده بهینه از

آب پاکسازی و پس از آبگیری کامل ،بستهبندی و در

یک مادهی دور ریز برای حصول یک محصول با ارزش

فریزر با دمای  -20درجهسانتیگراد قرار داده شد.

افزودهی باال میگردد و به نوعی از بار آلودگی تحمیل

جهت استخراج روغن از پسماند ماهی قزلآالی رنگین-

شده بر محیط زیست خواهد کاست ،لذا در این پژوهش

کمان ،از روش طراحی شده توسط وفایی و همکاران

سعی بر آن است تا ضمن استخراج روغن از پسماند

استفاده شد (وفایی و همکاران .)1396 ،پسماند بدون

ماهی قزلآال و محاسبه بازده استخراج آن ،کیفیت این

استخوان به کمک چرخ گوشت به طور کامل خرد شد

روغن با روغنهای پرکاربرد در تغذیه انسان و خوراک

سپس به  100گرم از نمونه  400سی سی دیکلرومتان

دام (آفتابگردان و کیلکا) مقایسه گردد .در صورت برابری

اضافه شد ( 4:1وزنی/حجمی) و پس از این که به کمک

کیفیت روغن پسماند با هریک از روغنهای یاد شده

یک همزن شیشهای هم زده شد ،میزان  %2متانول به آن

استفاده از آن برای مصارف انسانی یا خوراک دام قابل

اضافه گردید .سپس نمونه در دکانتور ریخته و در حالت

توصیه خواهد بود ،در این تحقیق برای تعیین فساد

سکون قرار داده شد .پس از تشکیل دو فاز ،حالل به کمک

اکسیداتیو از آزمونهای ارزش پراکساید ( ،)PVاسیدهای

یک کاغذ صافی واتمن (اندازه مش  ،41ساخت پاکستان)

چرب آزاد ( )FFAو شاخص تیوباربیتوریک اسید ()TBA

فیلتر شد .از سولفات سدیم انیدر به عنوان رطوبت گیر

و برای ارزیابی رنگ از شاخصهای * a* ،Lو *،b

در عمل فیلتراسیون استفاده شد .در ادامه از روتاری

شاخص قهوهای ،زردی و سفیدی ،استفاده شد .انتظار

اوپراتور ( ،Fara Azmaایران) ،با دمای  50درجه سانتی-

میرود روغن امعا و احشا ماهی قزلآالی رنگینکمان

گراد جهت حاللپرانی کامل و تغلیظ روغن استفاده شد.

بتواند جایگزین مناسبی برای روغنهای بکار برده در

روغن استخراج شده در یک ظرف شیشهای کدر در دمای

صنعت خوراک دام و غذای انسان شود.

 4درجه سانتیگراد نگهداری شد .برای محاسبه بازده
استخراج روغن از رابطه زیر استفاده شد.

مواد و روشها
روغن کیلکا از مزرعه ماهیان خاویاری قرهبرون
(مازندران-ساری) و روغن آفتابگردان از شرکتهای

( ×100وزن نمونه امعاء و احشاء ( / )gوزن روغن استحصال شده ( = ))gبازده روغن ()%

120

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایی /جلد  31شماره  /2سال 1400

ورديزاده ،بابایی و ...

ارزیابی شاخص پراکساید PV

آب مقطر و چند قطره چسب نشاسته اضافه شد و تا

جهت تعیین مقدار  PVروغنها ،ابتدا  1گرم روغن از هر

شفاف شدن رنگ نمونهها ،با محلول تیوسولفات 0/1

سه نمونه ،بطور جداگانه در یک ارلن مایر  250میلی-

نرمال تیتر گردید .میزان پراکساید هر یک از نمونهها به

لیتری ریخته شد .سپس به آن  10میلیلیتر مخلوط

کمک فرمول زیر محاسبه شد .جهت تهیه چسب نشاسته

کلروفرم و استیک اسید (به نسبت  2به  3حجمی/حجمی)

ابتدا  1گرم نشاسته در  10میلیلیتر آب مقطر سرد حل

و  0/5میلیلیتر یدور پتاسیم اشباع اضافه گردید و به

شد .سپس  38میلیلیتر آب مقطر در حال جوش به آن

مدت  1دقیقه در تاریکی نگهداری شد .سپس  30میلیلیتر

اضافه شد و پس از به جوش آمدن از روی حرارت
برداشته شد ) .(AOCS ،2000

) (gوزن نمونه (ml)/حجم تیتراسیون مـصرفی × نرمالیتـه تیوسولفات × PV (MeqO2/kg Fat) =1000

ارزیابی شاخص تیوباربیتوریک اسید ()TBA

اسپکتوفتومتر ( ،PG Instruments Limited ،T70انگلیس)،

ابتدا برای تهیهی معرف  ،TBAمقدار  0/2گرم از معرف

خوانده شد (نامولما و همکاران .)1999

در  100میلیلیتر  -1بوتانول به کمک حرارت حل شد.

TBA = 50 (As−Ab)/ 200

سپس  0/2گرم از هر سه روغن به طور جداگانه در 25

جذب نمونه = As

میلیلیتر  -1بوتانول حل شد ،سپس از هر کدام از روغن-

جذب شاهد =

Ab

ها سه تکرار ( 5میلیلیتر محلول روغن و  5میلیلیتر

ارزیابی شاخص اسیدهای چرب آزاد ()FFA

معرف) تهیه شد و یک نمونه شاهد که فقط حاوی 10

ابتدا  0/5گرم روغن از هر نمونه به کمک حرارت مالیم

میلیلیتر معرف بود را درون لولههای آزمایش شیشهای

در الکل خنثی شده حل گردید .چند قطره فنول فتالئین به

تهیه کرده و به مدت  2ساعت در بنماری با دمای 98

مخلوط اضافه کرده و تا زمانی که رنگ مخلوط الکل و

درجه سانتیگراد قرار داده شد پس از گذشت  2ساعت

روغن به رنگ صورتی تغییر نماید با سود  0/1نرمال

نمونهها از بنماری خارج شد و پس از خنک شدن ،جذب

تیتر شد و به کمک رابطهی زیر میزان اسیدهای چرب

آن در طول موج  530نانومتر به کمک دستگاه

آزاد ،محاسبه شد (اگان و همکاران .)1997

وزن چربی ) (ml)/(gحجم سود مصرفی × نرمالیته سود ×FFA )mg/g( = 28/2
*a*،L

ارزیابی رنگ روغن با روش *L* a* b

از هر نمونه بطور تصادفی انتخاب و شاخصهای

شاخص رنگ * Lبیانگر میزان روشنایی بوده و از صفر

و * bآن قرائت شد سپس شاخصهای زردی ،سفیدی و

تا  100متغیر میباشد که صفر ضریب تاریکی و 100

قهوهای بر اساس روابط زیر محاسبه گردید.

باالترین میزان سفیدی است .شاخص رنگ * aنشان
*b

(لونا و استیوز  = 142.86 b*/ L* )2019شاخص زردی

نشانگر طیف رنگی از آبی تا زرد است a* .و * bدو طیف

(اجاق و * = 0.511 L*- 2.324 a*- 1.10 bشاخص سفیدی

رنگی کروماتیک میباشند که مقادیری بین  -120الی

همکاران )2010

دهندهی طیف رنگی از قرمز تا سبز و شاخص رنگ

 +120را شامل میشوند .که با دستگاه رنگ سنج

MAT

(سوبهاشری  = )100 )x –0.31((/ 0.172شاخص قهوهای

) 2000ایرانیان طب بارز ،ایران( ،اندازهگیری شد 9 .نقطه

و همکاران )2017
*

*

*

*

x = a /1.75 L / 5.645 L + 3.012 b
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طیف رنگی آبی تا زرد =* bشاخص رنگ سبز تا

شاخص پراکسید ()PV

قرمز=* aشاخص روشنایی=*L

بیانگر

شاخص

PV
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میزان

محصوالت

اولیهی

آنالیز آماری

اکسیداسیون چربی است ،این شاخص تجمع پراکسیدها

ابتدا بعد از بررسی نرمال بودن دادهها و همگنی

و هیدروپراکسیدهای تولید شده در مرحله ابتدایی فساد

واریانس ،تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش آنالیز

چربی را نشان میدهد .هرچه میزان اشباعیت روغن کمتر

واریانس یک طرفه ( )One – Way ANOVAانجام گرفت.

باشد میزان پراکساید باال در آن محتملتر است.

برای مقایسه میانگین دادهها از آزمون آماری دانکن در

محصوالت حاصل از اکسیداسیون اولیه روغنها تاثیری

SPSS

بر طعم آن ندارد (سیمات و همکاران  .)2019بنابراین از

(ورژن  )2007 ،16برای آنالیز آماری و از نرمافزار Excel

طریق شاخصهای حسی نمیتوان به فساد اولیه در

 2016برای رسم نمودارها استفاده گردید .برای مقایسه

چربیها پی برد اما ،محصوالت اولیه با گسترش فساد

هریک از شاخصهای کیفی چربی با استانداردهای تعیین

ضمن تولید کتون و آلدهید ،باعث ایجاد طعم و رایحه

شده از آزمون  One sample t-testاستفاده شد.

نامطلوب در محصول نهایی خواهند شد (توچر .)2003

سطح احتمال  95درصد استفاده شد .از نرمافزار

نتایج و بحث
بازده استخراج روغن از پسماند ماهی قزلآالی رنگین-

میزان فساد اولیه چربی مطابق با شکل  ،2در روغن کیلکا،
روغن خوراکی و روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگین-
کمان به ترتیب برابر با  3/605 ± 2/88 ،66/66 ± 7/16و

کمان

 )meqO2/kg oil( 11/78 ± 0/776بود .روغن کیلکا

ماهیها براساس درصد چربی به سه گروه کم چربی،

باالترین میزان  PVرا نشان داد در حالیکه بین میزان

متوسط چربی و پرچرب طبقهبندی میشوند ،ماهیانی که

پراکساید در نمونه روغن آفتابگردان و روغن پسماند

دارای چربی کمتر از  %2باشند ماهی کمچربی%2-4 ،

اختالف معنیداری وجود نداشت (.)P ≥ 0/05

ماهی متوسط چربی و بیشتر از  %8را ماهیان پرچرب

حد مجاز میزان این شاخص برای روغنهای خوراکی

مینامند (استراتوا و پنچف  .)2020طبق گزارشهای
انجام شده ،روش وفایی و همکاران ( )1396یکی از بهینه-

تصفیه شده مورد مصرف انسان کمتر از  5و روغن
تصفیه نشده کمتر از  10گزارش شده است( .کدکس،

ترین روشهای استخراج روغن از ماهی است .با بهره-

 .)1993بررسی اختالف پراکسید در هر یک از روغنها

برداری از این روش حداکثر چربی از بافت استحصال

با استانداردهای تعریف شده ،به کمک آزمون

خواهد شد .میزان بازده روغن در این تحقیق به کمک این

sample t-testمیسر گردید .بر پایه نتایج آنالیز یاد شده،

روش  % 16/16بود که با مطالعهی وفا و همکاران ()1397

میزان پراکسید روغن کیلکا بیش از حدود مجاز تعریف

مطابقت داشت .همچنین کیفیت ظاهری روغن استخراج

شده برای مصارف انسانی و دامی بود ،در حالیکه میزان

شده خوب و دارای شفافیت مطلوب و بدون هیچگونه

این شاخص در روغن پسماند و آفتابگردان اختالف

بوی مشمئز کننده بود .در سایر مطالعات نیز میزان

معنیداری با استانداردهای یاد شده نداشت .همچنین

چربی استحصال شده از پسماند بیش از بافت ماهی

الزم به ذکر است که تصفیه روغن باعث کاهش میزان

گزارش شده است (سارتشهنیزی و همکاران .)2019

پراکساید خواهد شد (مینا.)2016 ،

One

پسماند امعا و احشا ماهی قزلآالی رنگینکمان بعنوان

در فرآیند پاالیش و تصفیه روغن کلیه ناخالصیها و

منبعی سرشار از چربی ،پتانسیل تولید روغن را دارا

ترکیبات مضر به منظور دستیابی به کیفیت بهینه طی

است.

مراحل صمغ گیری ،خنثی سازی (شامل بخشهای خنثی
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سازی ،شستشو و خشک کردن) ،بی رنگ کردن و بی بو

نامناسب آن نسبت داد .وجود عوامل اکسایار مانند

کردن جدا خواهند شد .طی مراحل یاد شده محصوالت

رطوبت ،نور و دما (موحد و قوامی  )2007نیز منجر به

اولیه فساد چربی از محیط خارج خواهند شد .در این

کاهش مضاعف کیفیت روغن کیلکا خواهند شد .مطالعات

پژوهش ،بر روغن استحصال شده از پسماند ماهی هیچ

پیشین نشان داد که روغن ماهی برخالف روغنهای

گونه فرآیند پاالیش یا تصفیهایی اعمال نگردید .به نظر

گیاهی دارای سطوح باالیی از اسیدهای چرب چند غیر

میرسد در صورت صنعتی شدن این فرآیند همگام با

اشباع مانند ایکوزا پنتانوئیک اسید ) (EPAو

اعمال مراحل تصفیه و پاالیش ،کیفیت محصول از نمونه

دیکوزاهگزانوئیک اسید ) (DHAمیباشد که باعث افزایش

حاضر نیز برتر خواهد بود .این مهم بخصوص برای

آسیب پذیری در برابر اکسیداسیون در روغن ماهی می-

مصارف انسانی حائز اهمیت میباشد.

شود(رگوست و همکاران  .)2004همچنین آنالیز ترکیب

در مطالعهای که بر روی روغن هوکی

( (Macruronus

اسیدهای چرب آزاد روغن کیلکا نشان داد که این روغن

novaezelandiaانجام گرفت میزان  PVدر در ابتدای دوره

دارای مقادیر باالیی از اسیدهای تک غیر اشباع

)(MUFA

برابر با ( 1 meqO2/kg oilکیندالیدس  ،)2012در روغن

و به دنبال آن اسیدهای چرب چند غیر اشباع

)(PUFA

ماهی آنچوی (2 meq/kg oil ،)Engralis encrasicholus

میباشد که آن را در برابر اکسیداسیون آسیب پذیر کرده

(توپوز و همکاران  )2015و در روغن ماهی کیلکا برابر

است (گلمکانی و همکاران  .)2020با وجود این که روغن

 12 meqO2/kg oilبود (محمدی و همکاران  .)1394اگرچه

آفتابگردان دارای اسید چرب چند غیر اشباع لینولئیک

میزان این شاخص در روغن افتابگردان و پسماند ماهی

( )61%/93و اسید چرب تک غیر اشباع اولئیک ()%26/83

اختالف معنیداری نداشت اما وجود ترکیبات توکوفرولی

و پالمیتیک ( )%10/35و اسید چرب اشباع استئاریک

روغن آفتابگردان و استفاده از پاداکسنده های صنعتی،

( )3%/81است (فرهمندفر و همکاران  )1399و باید دارای

از افزایش این شاخص طی دوره نگهداری جلوگیری می-

میزان پراکسید باال باشد اما به نظر میرسد آنچه باعث

نمایند .دلیل باال بودن شدت اکسیداسیون اولیه در روغن

کاهش اکسیداسیون در این روغن شده است وجود

کیلکا میتواند به میزان باالی اسیدهای چرب غیراشباع

پاداکسندهی تجاری در این روغن باشد.

(پژوهانمهر و همکاران  ،)2016نگهداری و عمل آوری
80
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شکل  -2شاخص پراکساید در سه روغن کیلکا ،روغن آفتابگردان و روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان
Figure 1- Peroxide index in Kilka oil, sunflower oil and waste oil of rainbow trout
Values are expressed as mean ± SD. Small letters represent a significant difference between treatments.
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تیوباربیتوریک اسید ()TBA

محصوالت ثانویه فساد چربی در روشهای مختلف

 TBAشاخصی برای بیان فساد ثانویه در فرایند

استخراج چربی بالی و دایر با استفاده از دیکلرومتان،

اکسیداسیون چربیها است .از آنجا که پایین بودن

تفاوت معنیداری با سایر روشهای استخراج نداشته

شاخص فساد اولیه نمیتواند دلیل بر تضمین کیفیت

است .در صورتی که روش رز  -گاتیبل نسبت به برخی

باالی چربیها باشد (به دلیل بیثباتی و تجزیه پذیری

از روشها (فولچ ،سوکسله با نمونه خشک شده،

سریع هیدروپراکسیدهای ایجاد شده در مراحل اولیه

سوکسله با نمونه مرطوب و سوکسله با حالل ان هگزان

اکسیداسیون چربی) ،لذا باید برای اطمینان بیشتر فساد

) میزان بیشتری از  TBAرا نشان داد (وفا و همکاران

ثانویه نیز مورد بررسی قرار گیرد (دیپیکا و همکاران

.)1397

 .)2014این شاخص به صورت میلیگرم مالون دیآلدهید

همچنین میزان  TBAدر روز صفر روغن ماهی آنچوی

mg

برابر با  3 mg malondialdehyde/ kg oilبود ،که اثر

 malon dialdehyde/kg oilدر گرم نمونه بیان میشود که

عصاره پوست انار بر اکسیداسیون روغن ماهی آنچوی

حداکثر میزان مجاز برای استفاده انسانی  3میلیگرم

نشان داد تیمار حاوی  1 ppmعصاره پوست انار ،کمترین

مالون دیآلدهید بر کیلوگرم میباشد (ارسوی و همکاران

میزان  TBAدر پایان دوره نگهداری  12روزه نشان داد

2008؛ آلکهتانی و همکاران  .)1996در این پژوهش

(توپیوز و همکاران  .)2015در روغن ماهی کیلکا نیز

مطابق با شکل  ،2میزان  TBAدر روغن کیلکا ،روغن

میزان  TBAدر روغن حاوی عصاره گیاه بیلهر کاهش

آفتابگردان و روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان به

یافت (محمدی و همکاران  .)1394این نتایج نشان میدهد

ترتیب 0/03 ± 0/008 ،0/57 ± 0/008 ،و 0/08 ± 0/042

چناچه در روغن تصفیه نشده از انواع پاداکسندههای

میلیگرم مالون دیآلدهید بر کیلوگرم روغن بود .نتایج

طبیعی و مصنوعی استفاده میشد (که احتمال میرود در

این آزمون نیز دقیقا مطابق یا شاخص  PVبود .باالترین

روغنهای خوراکی موجود در بازار استفاده شود) ،نتایج

میزان محصوالت ثانویه فساد در روغن کیلکا مشاهده

قابل قبولتری حاصل میشد .نتایجی مشابهی در

شد در حالیکه میزان  TBAروغن آفتابگردان و روغن

خصوص روغن سویا و زیتون تحت تاثیر پاداکسنده

پسماند اختالف معنیداری نداشت ( .)P ≥ 0/05در هرسه

اسید جنتیسیک گزارش گردید (مردانی قهفرخی و

روغن میزان  TBAپایینتر از حد مجاز گزارش شد .در

همکاران .)1399

مطالعات دیگر ،میزان  TBAدر روغن ماهی قزلآالی

اسیدهای چرب آزاد ()FFA

رنگینکمان ( 0/09 mg malon dialdehyde/ kg oilاعتمادی

در اثر هیدرولیز به وسیلهی آنزیمهای لیپاز و فسفولیپاز،

در کیلوگرم نمونه یا میکرومول مالون دیآلدهید

و همکاران  )2013و در روغن کلزا

mg malon

تریگلیسیریدها به اسیدهای چرب آزاد و گلیسرول تبدیل

 0/055dialdehyde/ kg oilگزارش شد (آگرگان و همکاران

خواهند شد (ذوالفقاری و همکاران  .)2011مجموعه

 .)2017برخی از پژوهشهای پیشین گزارش کردهاند که

عوامل مختلفی از جمله رطوبت ،دما و آنزیمهای

شاخص TBAنمیتواند به عنوان شاخصی دقیق مورد

هیدرولیز کننده (بخصوص لیپازها) ،موجب فساد

استناد قرار گیرد (وفا و همکاران .)1397 ،دلیل این

هیدرولتیک روغنها و چربیها هستند .حد مجاز اسید-

موضوع واکنش مالون دیآلدهید با ترکیبات واجد عامل

های چرب آزاد  7-1درصد گزارش شده است (سیمت و

آمین آزاد ،بخصوص در روغنهای تصفیه نشده است.

همکاران 2019؛ بیمبو و همکاران  )1998بر پایه این

بطور کلی نتایج حاصل از تاثیر روشهای مختلف

موضوع میزان اسیدهای چرب آزاد هیچکدام از روغنها

استخراج روغن بر میزان  TBAنشان داد که ،میزان

فراتر از حد مجاز مصرف نبود (شکل  .)4بر خالف دو

124

نشریه پژوهشهاي صنایع غذایی /جلد  31شماره  /2سال 1400

ورديزاده ،بابایی و ...

شاخص پیشین میزان اسیدهای چرب آزاد روغن پسماند

توجه به این مهم که اسیدهای چرب آزاد سریعتر از لیپید-

به شکل معنیداری بیش از دو نمونه دیگر بود .حضور

های سنگین مولکول ،اکسیده میشوند لزوم دقت در

آنزیمهای لیپاز و فسفولیپاز و همچنین  pHاسیدی امعا و

تصفیه این ترکیبات طی فرآیند تجاری سازی الزم و

احشا قزلآال ،از مهمترین دالیل افزایش این شاخص در

ضروری است .در پژوهشهای پیشین میزان اسیدهای

قیاس با سایر نمونهها است .فرآیند پاالیش و تصفیه

چرب آزاد روغن کیلکا حدود  6درصد گزارش شد

روغن نیز میتواند موجب کاهش این شاخص درسایر

(محمدی و همکاران  .)1394در مطالعه علی و همکاران

نمونهها باشد .اگرچه میزان اسیدهای چرب آزاد روغن

( )2016میزان  FFAروغن آفتابگردان برابر با 0/15

پسماند ،کمتر از حد مجاز مصرف برآورد گردید اما با

درصد بود.
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شکل  -3شاخص تیوباربیتوریک اسید در سه روغن کیلکا ،روغن آفتابگردان و روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان.
Figure 2- Thiobarbituric acid index in Kilka oil, sunflower oil and waste oil of rainbow trout.
Values are expressed as mean ± SD. Small letters represent a significant difference between treatments.
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شکل  -4اسیدهای چرب آزاد در سه روغن کیلکا ،روغن آفتابگردان و روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان
Figure 3- Free fatty acids in Kilka oil, sunflower oil and waste oil of rainbow trout.
Values are expressed as mean ± SD. Small letters represent a significant difference between treatments.
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شاخص رنگ

 25/26بیشترین و روغن آفتابگردان 1/10 ± 0/10

بررسی رنگ به عنوان شاخصی از تازگی و کیفیت مد

کمترین میزان گزارش شد.

نظر بسیاری از محققان بوده است .رنگ محصول طی

شکل  6نتایج مربوط به شاخصهای قهوهای شدن،

فرآیندهای اکسیداتیو و هیدرولتیک بدلیل تولید ترکیبات

شاخص زردی و سفیدی سه روغن را نشان میدهد.

ناشی از فساد دچار تغییر خواهد شد .از سوی دیگر

شاخص قهوهای شدن در روغن کیلکا با اختالف معنی-

اهمیت رنگ در مقبولیت محصول برای مصرف کننده غیر

داری در سطح باالتری از روغن آفتابگردان و پسماند

قابل انکار است (سبزی پور و همکاران .)2018

قزلآال قرار داشت .بطور کلی واکنشهای اکسیداسیونی،

شاخص رنگ * Lبیانگر میزان روشنایی ،شاخص رنگ *a

مایالرد و ترکیبات ناشی از واکنش محصوالت ثانویه

نشان دهندهی طیف رنگی از سبز تا قرمز و شاخص رنگ

فساد چربی با مواد واجد عامل آمین آزاد موجب تغییر

* bنشانگر طیف رنگی از آبی تا زرد است( ،لونا و استیوز

رنگ و تیره شدن رنگ مواد غذایی خواهند شد (سبزی

 .)2019نتایج مربوط به سنجش شاخص * L*a*bدر

پور و همکاران  .)2019نتایج آزمونهای پراکساید و

شکل  5نشان میدهد که شاخص * Lدر روغن کیلکا و

تیوباربیتوریک اسید نیز باالتر بودن فساد شیمیایی در

روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان اختالف معنی-

روغن کیلکا را تایید نموده بودند .وجود ترکیبات ناشی

دار آماری ندارد ( ،)P ≥ 0/05اما این شاخص در روغن

از فساد موجب کاهش شفافیت و سفیدی در روغن

آفتابگردان  66/25 ± 1/03با اختالف معنیداری نسبت به

خواهند شد (سبزی پور و همکاران  )2019به همین دلیل

دو روغن دیگر بیشتر (روشنایی بیشتر) است .شاخص

شاخص سفیدی ( )WIروغن پسماند و آفتابگردان از

* aدر روغن پسماند کمتر از روغن آفتابگردان بود.

روغن کیلکا بیشتر بود (.)P <0/05

سبزی پور و همکاران ( )2019و شعبانپور و همکاران

روغن کیلکا به لحاظ قهوهای شدن و زردی در سطح

( )2015پیشرفت اکسیداسیون را دلیل بر افزایش این

باالتر (کیفیت نازلتر) از دو روغن دیگر قرار داشت .نتایج

شاخص دانستهاند .بر اساس این گزارشها ترکیبات

حاصل از همهی آزمایشات در این مطالعه نشان داد که،

ناشی از اکسیداسیون چربی موجب افزایش قرمزی (*)a

با پیشرفت اکسیداسیون در روغن کیلکا و افزایش

در محصول خواهد شد .شاخص * bنیز در هر سه روغن

شاخصهای  PV ،TBAو رنگ تحت تاثیر قرار گرفته و

دارای اختالف معنیدار بود و در روغن کیلکا ± 1/39

شاخص قهوهای شدن و زردی افزایش خواهد یافت.
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شکل  -5شاخصهای * L*a*bدر سه روغن کیلکا ،روغن آفتابگردان و روغن پسماند ماهی قزلآالی رنگینکمان
Figure 4- L*a*b* index in Kilka oil, sunflower oil and waste oil of rainbow trout.
Values are expressed as mean ± SD. Small letters represent a significant difference between treatments.

شکل  -6شاخصهای قهوهای شدن ،زردی و سفیدی در سه روغن کیلکا ،روغن آفتابگردان و روغن پسماند ماهی قزلآالی
رنگینکمان
Figure 5- Browning, yellowing and whiteness index Kilka oil, sunflower oil and waste oil of rainbow trout.
Values are expressed as mean ± SD. Small letters represent a significant difference between treatments.
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Introduction: The rainbow trout Oncorhynchus mykiss is one of the most desirable farmed fish. The
aquaculture of this fish is 811 thousand tons (FAO 2019), and about 167 thousand tons in Iran
(statistics of the Fisheries Organization of Iran,1397) which has led to the production of a large
volume of waste. Fish waste includes head, skin, tail, fins, intestines, and intestines that have been
shown to have oil extraction potential (Ramakrishnan et al., 2013). Fish oil is a rich source of omega3 fatty acids, especially docosahexaenoic acid (DHA) and eicosapentaenoic acid (EPA), which are
recommended for the possible treatment of many diseases and disorders, especially cardiovascular
disease (Yue et al., 2008; Asnaashari et al., 2019). Because polyunsaturated fatty acids are not
produced in the body, they must be supplied through food (Hao et al., 2015). Therefore, the use of
fish oil in food and animal feed are necessary. Kilka oil is also a by-product of fish powder companies
and is used in fish and poultry feedstuff (Ghasemi et al., 2014). Kika oil is a by-product of fish powder
factories. Despite its high price and nutritional value, Kilka oil is very sensitive to oxidation due to
its abundance of unsaturated fatty acids (Pirestani et al. 2010; Fazel et al. 2008). Due to the above,
many efforts have been made to replace fish oil with other oils. Sunflower oil is one of the most
common oils for human consumption. Due to the combination of fatty acids, sunflower oil has used
for fish oil substitution (Dalbier et al. 2015). Previous studies have shown that rainbow trout oil has
a considerable value due to its taste and color, availability and low pollution. On the other hand, due
to the expansion of aquaculture products and processing industries, the oil extracted from this source
will have a reasonable price. In this study, an attempt is made to compare the quality of rainbow trout
waste oil with sunflower and Kilka. If the quality of the waste oil is equal to any of the mentioned
oils, its use for human consumption or animal feed will be recommended.
Material and Methods: In this study, Kilka oil was prepared from Qarahboron sturgeon farm
(Mazandaran-Sari) and sunflower oil was purchased from a food store. The residual oil of rainbow
trout was extracted by solvent according to Vafaei et al. (1396). In brief, about 100 g of fish waste
was homogenized in a mixture of 400 ml chloroform and %2 methanol. The mixture was filtered via
a filter paper and solvent was removed using rotary evaporator (Vacuum Rotary, Fara-Azma, Iran) at
40 ºC and kept refrigerated until analyses in a dark screw topped bottle. Peroxide value (PV) was
determined according to AOCS (Cd 8-53), in which PV is reported as milliequivalents of active
oxygen per kg oil (AOCS, 1995). Free fatty acids (FFAs) content was assessed following AOCS (Ca
5a - 406) (AOCS, 1995) and expressed as percent of oleic acid. Anisidine value (AV) was determined
using AOCS (Cd 18-90) (AOCS, 1995). Color properties of the extracted oil was evaluated in a smart
colorimeter (ATEBA, MAT 2000, Shiraz, Iran) based on Lab system, in which L* denotes lightness,

131

ارزیابی شاخصهاي کیفی روغن پسماند ماهی قزلآاليرنگینکمان در مقایسه با روغنهاي رایج در تغذیه آبزیان و انسان

a* was the representative of redness or greenness and b* indicated yellowness or blueness of the oil.
The color index L * ranges from zero to 100 and a * and b * are values ranging from -20 to + 120. 9
points were randomly selected and the L*, a*, and b* were recorded.
Results and discussion: Fish are classified into three groups based on their fat: low-fat, medium-fat,
and high-fat fish (Strateva and Penchev 2020). According to studies, the yield of oil extraction in this
was % 16.16, which was consistent with the study of Vafa et al. (1397). Therefore, the residual waste
of rainbow trout, as a high-fat fish, have a significant amount of oil that can be extracted and used for
food and feed. The permissible limit of PV for refined edible oils consumed by humans is less than 5
and unrefined oils less than 10 (meqO2/kg oil) have been reported (Codex, 1993). The significant
difference in PV in different treatments with the standards was analyzed by One-sample t-test. Based
on the results of the analysis, the amount of PV in Kilka oil was more than the standards for human
and animal consumption, while they were lower in waste oil and sunflower (Fig. 1). In the process of
refining the oil, all impurities and harmful compounds will be separated during neutralization,
discoloration, and deodorization in order to achieve optimal quality. In this study, no purification
process was applied to the oil extracted from fish waste. It seems that if this process is industrialized,
along with the application of refining and purification processes, the quality of the product will be
superior to the present sample. The results of TBA was the same as the PV index. In all three oils,
TBA levels were lower than standard. Unlike the previous two indices, the amount of FFAs in waste
oil was significantly higher than the other two samples. The presence of lipase and phospholipase
enzymes is one of the most important reasons for the increase of FFAs. The process of refining oil
will reduce the FFAs index in waste oil.
Figure 5 shows the results for the browning, yellowness and whiteness index of oils. The index of
browning in Kilka oil was significantly higher than sunflower oil and waste oil. Oxidation reactions,
Maillard, and compounds resulting from the reaction of secondary products of fat spoilage with free
amines will cause discoloration and darkening of the food color (Sabzipour et al., 2019). The results
of peroxide and thiobarbituric acid tests also confirmed that in Kilka oil.
Conclusion: Comparison of the quality of the Kilka oil, sunflower oil and rainbow trout waste oil
had interesting results. Waste oil can be considered as a new and serious option for aquaculture
industries due to its ease of extracting and remarkable quality. Due to the high potential of the country
in order to rainbow trout aquaculture and consequently the high volume of waste (which is considered
an environmental threat), the waste oil could not only be used in animal feed but also could be used
in human’s food.
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