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چکیده
هدف این مطالعه ،بررسی تأثیر افزودن عصاره و اسانس میخک بر پایداری اکسیداتیو و ویژگیهای حسی فیله ماهی قزلآالی پییش پختیه در
دوره ذخیرهسازی منجمد بود .فیله ماهی (تیمار شده با اسانس ( )%0/1و عصاره میخک ( )%2و  )%0/02( BHTو کنترل) به سه روش سیر
کردن ،پختن در فر و بخارپز کردن تهیه و در  -11درجه سلسیوس به مدت  9ماه نگهیداری شید .در پاییان دوره نگهیداری ،بیاالترین عیدد
پراکسید ( )PVدر فیلههای سر شده حاوی اسانس و عصاره (به ترتیب 9/91 ،و  4/94میلی اکیی واالن در کیلیوگرم) و پیایینتیرین  PVدر
فیلههای پختهشده در فر حاوی اسانس و عصاره (بهترتیب 2/63 ،و  3/94میلی اکی واالن در کیلوگرم) مشاهده گردیید .عیدد تیوباربیتورییک
اسید ( )TBAدر فیلههای حاوی اسانس و عصاره پیشپزشده به هر سه روش بالفاصله پس از فرایند افزایش قابلمالحظهای نشان نداد لییکن
در نمونههای کنترل بخارپز شده معیار  0/41( TBAمیلیگرم مالون آلدهید در کیلوگرم) افزایش یافت .نمونههای تیمار شده با اسانس میخک
دارای  PVو  TBAکمتری نسبت به نمونههای تیمار شده با عصاره میخک و نیز کنترل بودند .افزودن اسانس و عصاره میخک تأثیر مثبتی بیر
ویژگیهای حسی نمونهها داشت.
واژههای کلیدی :ماهی ،میخک ،پیش پخت ،نگهداری منجمد ،پایداری اکسیداتیو
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وییژهای برخییوردار اسییت ( Bektas and Munevver,

مقدمه
امروزه بسیاری از مواد غذایی بهصیورت نیمیه آمیاده

 .)2006آنتیاکسیدانهای شیمیایی که بیشترین استفاده را

(از پیش نیمپز شیده) و ییا آمیاده (پییش پختیه) جهیت

در صنعت غیذا دارنید شیامل (Butyl Hydroxy BHT

سهولت مصرف و صرف میدتزمیان کمتیر بیرای تهییه

)BHA ،Toloene

) (Butyl Hydroxy Anisoleو

وعدههای غذایی به بازار عرضه میگردند .بیرش ،خیرد

 (Tert-butyl Hydroquinone) TBHQبییییوده کییییه

کیییردن و پخیییتن پاییییداری رربیییی را در گوشیییت و

سرطانزایی و اثرات منفی این ترکیبات بر سالمت انسان

محصوالت گوشتی تحت تأثیر قیرار مییدهید .عملییات

تأبید شده اسیت ( .)Dormn et al., 2003در سیالهیای

فرایند ماده غذایی منجر به افزایش سطح ،تخریب بیافتی

اخیر تولیدکنندگان مواد غذایی توجه زیادی به استفاده از

و قرار گرفتن اجزای فسفولیپیدی غشیای سیلولی و نییز

نگییهدارنییدههییای طبیعییی بییا منشییأ گیییاهی بییهجییای

رربی بین عضیالنی در معیرع عوامیل پیرو اکسییدان،

نگه دارندههای شیمیایی در محصوالت خیود نمیودهانید.

ورود هوا به بافت و سرعت بخشییدن بیه واکینشهیای

علت این امر از یکسو تمایل روزافزون مصرفکننیدگان

اکسییییداتیو ،حتیییی در شیییرایا نگهیییداری منجمییید،

به استفاده از مواد غذایی فرآوری شده بدون نگیهدارنیده

میگردد ) .(Mc Bride et al., 2007ماهی قیزلآال دارای

یا حتیالمقدور با نگهدارندههای طبیعی و از طرف دیگیر

مقییدار زیییادی از اسیییدهای رییر

غیراشییبا از جملییه

توجه بیشتر متولیان بهداشتی به این موضو میباشد.

امگا ( 3اسید لینولنیک ،ایکوزاپنتانوئییک

تحقیقات متعددی در رابطه با پتانسییل اسیانسهیای

امگیا

گیاهی بهعنوان آنتی اکسیدان هیای طبیعیی گیزارش شیده

( 6اسید لینولئیک ،اسید آراشییدونیک) اسیت .بیههمیین

است ( ;Exarchou et al., 2002; Dorman et al., 2003

دلیل ،ماهی قزلآال نسبت به سیایر محصیوالت گوشیتی

Ozcan, 2003; Tsai et al., 2005; Azizkhani and
;Zandi, 2008; Azizkhani and Ataee, 2011

بیشییتر در معییرع فسییاد اکسیییداتیو و وقییو تیییییرات

 .)Azizkhani and Tooryan, 2015اسانسهای گییاهی

نامطلوبی همانند تخریب عطر ،طعم ،بو ،رنی ،،بافیت و

مایعات روغنی معطری هستند که از بخشهای مختلی

تولید ترکیبات سمی ناشی از اکسیداسییون رربیی قیرار

گیاه بهدستآمده و بهعنوان طعمدهندههای غذایی میورد

دارد ) .(Kanner, 1994از جملییه اییین ترکیبییات سییمی

اسیتفاده قیرار مییگیرنید ( .)Bart, 2004جینس میخیک

مالون دیآلدئید است که محصیول ثانوییه اکسیداسییون

 Eugenia caryophyllus L.از خانواده  ،Myrtaceaeبا

رربیها بوده و سیمی ،سیرطانزا و جهیشزا مییباشید

حییدود  300گونییه در منییاطی مدیترانییه و خاورمیانییه

(.)Miyake and Shibamoto, 1996

گسترش یافته است .در ایران نیز از این جنس  93گونیه

اسیدهای رر

اسید و دوکوزاهگزانوئیک اسید) و اسیدهای رر

بنابراین بهکیار بیردن ترکیبیاتی در میواد غیذایی کیه

شناسایی شده که در آذربایجانشرقی و غربی ،ارتفاعات

بتوانند سرعت فرآیند اکسیداسیون را کاهش داده ،کیفیت

البرز ،کالل بختییاری ،الونید و نیواحی جنیوبی و شیر

محصول را حفظ نموده و نیز موجیب افیزایش پاییداری

ایران رویش دارد .بعضی از گونههیای میخیک در طیب

اکسیداتیو و عمر ماندگاری مواد غذایی گردد از اهمییت
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سنتی مورد استفاده قرار گرفته و طبی پژوهشهای انجام

پراکسید و تیوباربیتوریک اسید) و بهعنیوان نمونیه تیازه

شده این گیاه واجد اثرات ضدمیکروبی ،آنتی اکسییدانی،

خام بهکار رفت .سه گروه نمونه با اسانس میخک و سیه

ضددرد ،ضدالتها  ،مدر و برطرفکننیده سیموم کبیدی

گروه دیگر با عصاره میخک تیمیار شیدند .جهیت تهییه

میباشد و همرنین در معالجیه بیمیاریهیای پوسیتی و

محلول حاوی اسانس 1 ،میلیلیتر اسیانس بیه ییک لیتیر

دستگاه ادراری و سرطان مری بهکار میرود ( Durucasu

آ خنک تازه جوشیده افزوده شد و بهمیدت  30دقیقیه

 .)et al., 2009در این مطالعیه ،تیأثیر اسیانس و عصیاره

در دسییتگاه تکییاندهنییده ( )ogninaL, Netherlandبییا

میخک بر پایداری اکسیداتیو فیله پیشپخته ماهی قزل آال

سرعت  200دور در دقیقه قیرار داده شید .جهیت تهییه

طی نگهداری بیهصیورت منجمید میورد ارزییابی قیرار

محلول حاوی عصاره 20 ،میلی لیتر عصاره به ییک لیتیر

گرفت.

آ

خنک تازه جوشیده ،افزوده شد و به مدت  20دقیقه

در دستگاه تکان دهنده با سرعت  200دور در دقیقه قرار

مواد و روشها

داده شد .فیلههیا در اسیانس بیهمیدت  9-4دقیقیه و در

 -تهیه مواد شیمیایی

عصاره اتانولی بهمدت  2دقیقیه غوطیه ور گردییده و بیه

کلیه مواد شیمیایی مورد نیاز با درجه خلوص بیاال از

روشهای مختل

طبخ شدند .یک گروه از نمونیههیای

شرکت مرک ( )Merck, Germanyتهیه شد.

هر تیمار به مدت  9دقیقه در روغن آفتابگردان در دمای

 -تهیه اسانس و آنالیز آنها

 110درجه سلسیوس سر  ،گروه دوم بهمدت  22دقیقه

اسیانس و عصیاره اتییانولی میخیک (مییزان خلییوص

در  200درجییه سلسیییوس در فییر پختییه و گییروه سییوم

اتانول بیهکیار رفتیه جهیت تهییه عصیاره  %40و مییزان

بییهمییدت  22دقیقییه در  200درجییه سلسیییوس بخییارپز

خلوص عصاره  %12/4بیود) از شیرکت بیاری اسیانس

گردید .سه گروه بدون اسانس نییز بیهعنیوان کنتیرل بیا

(کاشان ،ایران) تهیه شد .آنالیز ترکیبیات اسیانس توسیا

روشهای مشابهی تهیه شد .یک نمونه از هر گروه (با یا

دستگاه گازکروماتوگراف مجهز بیه طیی سین جرمیی

بدون اسانس) بالفاصله آنالیز و بقیه نمونههیا در فرییزر

( )Thermoquest, dnalgnEانجام گردید .کل ترکیبیات

 -11درجه سلسیوس بهمدت  9ماه نگهداری شیده و در

فنولیک عصاره نیز روش اندازهگییری شید ( Singleton

پایان هر ماه مورد آنالیز قرار گرفتند.

.)and Rossi, 1965

 -استخراج چربی فیله ماهی

 -آمادهسازی نمونه

قزلآالی رنگینکمیان ( )Oncorhynchus, mykissاز

در این روش  2/4گرم از نمونه با محلیول کلروفیرم
و متانول ( 1:2حجمی-حجمی 40 ،میلییلیتیر) مخلیو

بازار محلی خرییداری و در کمتیر از ییک سیاعت و در

شد .سپس کلریدکلسیم ییک میلییمیوالر  10میلییلیتیر

مجاورت یخ به آزمایشگاه منتقیل گردیید .پیس از جیدا

اضییافه و بییهمییدت  14ثانیییه همگیین شیید ،مخلییو

نمودن سر و بالهها ،امعاء و احشاء میاهی تخلییه و فیلیه

به دست آمده بیهمیدت  30دقیقیه در  1400 gسیانتریفو

شد .یک گروه از نمونهها ،بالفاصیله آنیالیز شیده (عیدد

) (Hettich, Germanyگردید .فاز کلروفرم جیدا شید و

96

شعبانی و همکاران

تأثیر اسانس و عصاره اتانولی میخک بر کیفیت فیله ماهی

به باقیمانیده آن  30میلییلیتیر کلروفیرم اضیافه شید و

لولههای آزمایش منتقل گردید و به هر یک از آنها 3/4

دوباره بهمدت  30دقیقه سیانتریفو گردیید .سیپس فیاز

میلیلیتر کلروفرم اضافه شد .محلیول بیهمیدت  4دقیقیه

کلروفرم جدا شده و به کلرفرمی که در مرحله قبل جیدا

همگن شید و سیپس بیهمیدت  14دقیقیه در  6000 gدر

شییده بییود اضییافه شیید و تییا رسیییدن بییه وزن ثابییت در

دمای اتا سیانتریفو گردیید .فیاز آبیی جیدا ،بیه لولیه

تبخیرکننده قرار داده شد ).)Kristensen et al., 2001

آزمایش دیگری منتقل و بیرای  10دقیقیه در حمیام آ

 -اندازهگیری عدد پراکسید

 100درجه سلسیوس قرار داده شد .پس از خنک شیدن

روش به کار رفته بر اساس اکسیداسیون آهن ( )IIبیه

نمونه ،فاز باالیی سیکلوهگزانی (به رن ،نیارنجی ماییل

آهن ( )IIIتوسا هیدروپراکسیدها و تشیکیل کمیپلکس

بییه قرمییز) جداسییازی و جییذ

آن در طییولمییوج 432

آهن (-)IIIتیوسیانات برای تعیین اسپکتروفتومتری عیدد

نیییانومتر بیییا دسیییتگاه اسیییپکتروفتومتر قرائیییت شییید

پراکسید است .مقدار  0/02گرم روغن استخراج شیده از

(.)Kristensen and Skibsted, 1999

فیله با  14میلیلیتر کلروفرم و متانول ( )3:4مخلو شد.

 -ارزیابی حسی

سپس به آن  0/2میلیلیتر محلول کلرید آهن  1درصد و

بییرای ارزیییابی حسییی نمونییههییای فیلییه مییاهی از 1

 0/2میلیلیتر محلول تیوسیانات آمونییوم  9میوال اضیافه

پانلیست استفاده شد .ویژگیهای حسی در ایین مطالعیه

شد و با کلروفرم و متانول ( )3:4به حجم  24میلییلیتیر

تحت عنوان پذیرش کلی با استفاده از مقییاس هیدونیک

رسانیده شد .محلول مخلو شده و بهمدت  4دقیقیه در

 4نقطهای ( :1بسیار بد تا  :4بسیار خو ) مورد ارزییابی

در  404نیانومتر

قرار گرفت .نمونههای تهییهشیده بیا اسیانس و عصیاره

بییهوسیییله دسییتگاه اسییپکتروفتومتر )(Hanon, China

میخک و نمونه بدون اسانس و عصاره بهعنیوان شیاهد،

قرائییت گردییید ) )Ye et al., 2009نتیجییه بییهعنییوان

قبل از ارائه بیه پانلیسیتهیا در فیر معمیولی  10درجیه

میلیاکیواالن اکسیژن در هر کیلوگرم رربیی بییان شید.

سلسیوس بهمدت  3دقیقه حرارت داده شد ( Ozyurt et

آزمایش فو یکبار بدون نمونه و یکبار بدون معیرف

.)al., 2011

بهعنوان کنترل انجام شد.

 -آزمون آماری

تاریکی نگهداری شید و سیپس جیذ

 -اندازهگیری عدد تیوباربیتوریک اسید

روش تجزیییه و تحلیییل دادههییا بییا اسییتفاده از روش

برای تهیه محلول  ،TBARSحجیمهیای مسیاوی از

آنالیز وارییانس دوطرفیه (طیبخ بیا ییا بیدون اسیانس ×

تیوباربیتوریک اسیید ( 0/024میوالر) در محلیول خنثیی

مدت زمان نگهداری) جهت آنالیز ویژگیهیای شییمیایی

سود ،اسیدفسفریک ( 2موالر) و اسیدسیتریک ( 2موالر)

انجام شد .بررسی وجود یا عدم وجود اختالف معنیدار

مخلو شد (اسید سیتریک و اسید فسیفریک بیهعنیوان

بین مقادیر حاصل با استفاده از آزمیون تیوکی ()Tukey

فلزات بکار برده شد) .مقدار  6گرم از فیله ماهی

انجام شد .البته قبل از آزمون آنالیز واریانس ،نرمال بودن

با  11میلیلیتر  TBARSمخلو و همگین شید .سیپس

دادهها با آزمیون کولمیوگروف -اسیمیرنوف و همگنیی

مخلو به قسمتهای مساوی  6میلیلیتیر تقسییم و بیه

واریانس دادهها بهوسیله آزمون لیون ( )Leveneارزییابی

جاذ
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گردید .آزمون کروسکال -والیس ( )Kruskal–Wallisو
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 -عدد تیوباربیتوریک اسید

مقایسییه رنییدتایی غیییر پییارامتری جهییت تعیییین تییأثیر

تولید محصوالت ثانویه اکسیداسیون رربی براسیاس

مدت زمان نگهداری بر نتای حسیی و هیمرنیین بیرای

واکنش پذیری با تیوباربیتوریک اسید (میلیی گیرم میالون

تعیین اثر افزودن اسانس بر ویژگیهای حسی از آزمیون

آلدهید به ازای هر کیلوگرم فیله ماهی) ارزییابی گردیید.

من-ویتنی ( )Mann–Whitney Uبهکار رفت .از نرمافزار

نتییای بییهدسییت آمییده از انییدازهگیییری میییزان  TBAدر

 SPSS 20بییرای آنییالیز آمییاری و  Excelبییرای رسییم

فیله های پیش پختیه تیمیار شیده بیا اسیانس و عصیاره

نمودارها استفاده شد .کلیه آزمونها با سه تکیرار انجیام

میخک در شکل ( )2ارائه شده است .میزان مالون آلدهید

شد.

تولیدشده در نمونه های کنترل پیش پخته مشابه فیله تازه

یافتهها

خام ( 0/2میلیی گیرم میالون آلدهیید در کیلیوگرم) بیود

 -آنالیز ترکیبات اسانس میخک

( ،)p<0/04لیکن در نمونه های تیمار شده بیا اسیانس و

ترکیبیات عمیده اسییانس میخیک شیامل او نییول (14/1

عصاره عدد  TBAبهمیزان قابلمالحظهای پایینتر از فیله

درصد) ،او نیل استات ( 1/01درصد) و بتا -کاریوفیلین
( 3/46درصد) بود .میزان ترکیبات فنولییک تیام عصیاره

تازه خام بود (.)p>0/04
 -ویژگیهای حسی

میخک برابر با  944 ± 1/11میلییگیرم در گیرم معیادل

شکل ( )3تیییرات در پذیرش کلی فیله پخته شده به

اسید گالیک بود .ترکیبات عمده در عصاره عبارت بودند

روش های مختل

با اسانس و عصاره میخیک را نشیان

از :او نول ( 44/1درصد) ،او نیل استات ( 24/2درصید)

می دهد .در پایان دوره ذخیره سازی  9ماهیه ،کیاهش در

و آلفییا -هومییولین ( 13/94درصیید) میییزان ترکیبییاتی از

امتیازات حسی همه نمونه های پخته شیده مشیاهده شید

جنس فنیل پروپن مانند او نول ،کیه پتانسییل بیاالیی در

( .)p>0/04نتییای آزمییون حسییی انجییامشییده توسییا

رادیکالها آزاد دارند ،در اسانس بیشتر از عصیاره

پانلیست ها نشان داد که کمترین قابلیت پیذیرش حسیی

میباشد .لیکن مییزان اجیزای سسیکویی تیرپن ،کیه در

متعلی به نمونه های بخارپز شده بدون عصاره و اسیانس

فلزات بسیار فعیال مییباشید ،در عصیاره (آلفیا-

میخک و پس ازآن نمونه های بخارپز شده و پختیهشیده

جذ
جذ

هومولین) بیشتر از اسانس (بتا -کاریوفیلین) بود.

در فر میباشد (.)p>0/04

 -عدد پراکسید

دادههای بهدست آمده از این ارزییابی در شیکل ()1
نشییان داده شییده اسییت .عییدد پراکسییید اولیییه در فیلییه
قییزلآالی تییازه خییام معییادل  0/12میلیییاکیییواالن در
کیلییوگرم بییود .بییهطییور کلییی عییدد پراکسییید در همییه
گروههای تیمار شده ،بهخصوص فیله سر شده و تیمیار
شده با عصاره میخک ،افزایش یافت (.)p>0/04
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بافت ،آزاد شدن اسیدهای رر

بحث و نتیجهگیری
محصوالت اکسیداسیون رربی در میواد غیذایی بیا

بیشتر و اکسیداسییون

آنها باشد  (Vidya and Skikar, 1996).مطابی نتیای

سیایر عوامیل

این مطالعه تیمار فیلهها با اسانس میخک تأثیر بیشتری

اکسیییدکننده افییزایش مییییابیید .در مطالع یهای میییزان

نسبت به عصاره آن در بازداری از اکسیداسیون رربیی

اعمال فراینید حرارتیی حتیی در غییا

محصوالت اولیه اکسیداسیون رربی در ماهی قزلآالی

و افزایش عیدد پراکسیید داشیته اسیت ( .)p>0/04در

تحیت تیمیار

پژوهشی نشان داده شد که  PVتکههای ماهی ساردین

کردن) قرار

تیمار شده با عصاره رزمیاری طیی نگهیداری منجمید

گرفته بود ،افزایش یافت ( .(Tokur, 2007هیمرنیین،

بهطور قابل مالحظهای کمتر از گروه کنترل در شیرایا

در یک پژوهش دیگر گزارش شد کیه عیدد پراکسیید

نگهداری مشیابه بیود ( Serdaroglu and Felekoglu,

اولیه ( 1/41میلیاکیواالن در کیلوگرم) به 2/10 ،2/64

 .)2005از نتای ارائه شده در شکل ( )1میتوان نتیجیه

و  3/12میلییی اکییی واالن در کیلییوگرم ،بییهترتیییب ،در

گرفت که تیمار بیا اسیانس میخیک و در رتبیه بعیدی

ماهی خالمخیالی سیر شیده ،کبیابی شیده و بخیارپز

عصییییاره میخییییک در جلییییوگیری از تشییییکیل

افییزایش یافییت ) .(Bakar et al. 2008افییزایش

هیدروپراکسیدها در فیله قزلآالی پیشپختیه در طیول

قابل مالحظه ای در عدد پراکسید فیله های تیمارشده بیا

ذخیرهسازی در حالت انجماد مؤثر بوده است.

رنگینکمان که توسا روشهای مختل
حرارتی (سر کردن ،پختن در فر و کبا

عصاره میخک طیی ذخییره سیازی منجمید در دوره 9

در یک تحقیی ،عدد اولییه  0/49( TBAمیلییگیرم

ماهه مشاهده شد ،با این حال ،تشیکیل هیدروپراکسیید

مییالون آلدهییید در کیلییوگرم) در عضییله خییام مییاهی

در این نمونه ها نسبت به نمونههای کنترل کنیدتر بیود

خال مخالی پس از پخت بهروش سیر کیردن ،کبیا

( )p>0/04در ماه سوم عدد پراکسید در تمیام تیمارهیا

کردن ،بخارپز کیردن و حیرارت دادن بیا میایکروویو،

نسبت به ماه دوم کاهش یافیت .علیت کیاهش مییزان

بهترتیب  3/13 ،2/10 ،2/64و  2/41میلییگیرم میالون

پر اکسید در انتهیای میاه سیوم ممکین اسیت بیهدلییل

آلدهیید در کیلیوگرم افیزایش یافیت ( Bakar et al.,

واکنشهای ثانویه اکسیداسیون و تولیید کربونییلهیا و

 .)2008در مطالعات دیگر نیز مشاهده شید کیه ارزش

ترکیبات فرار باشد .واکنش های ثانویه اکسیداسییون از

 TBAاولیییه ( 0/22مییالون آلدهییید در کیلییوگرم) در

جمله واکنش با پروتئینهای قابلحل در نمک و تولید

عضله ماهی قزلآالی رنگین کمان پخته شده در فیر بیه

ترکیبات کربونیل نظیر استالدئید ،پروپیونالدئید ،اسیتن،

 4/41میلیگرم مالون آلدهید در کیلوگرم افزایش یافتیه

فییرار نظیییر اسییید کاپروئیییک اسییید

و سایر روشهای حیرارت دادن ماننید سیر کیردن،

پروپیونیک و نیز گازهای فرار میتواننید دالییل رنیین

کبا

کردن و دودی نمودن نیز موجب افیزایش عیدد

کاهشی باشند .در ماه رهارم ،مجدداً افزایش اندکی در

 TBAمیگردنید ( .(Tokur, 2007مطیابی نتیای ییک

عدد پراکسید نمونهها مشیاهده گردیید کیه مییتوانید

پژوهش گزارش گردیید کیه ارزش  TBAدر میگیوی

بهعلت تجزیه بیشتر تیری گلیسیریدهای باقیمانیده در

ماریناد و تیمار شده با عصاره رزماری  2/4برابر کمتیر

اسیییدهای ریر
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عصیارههیای

از گروه کنترل (فاقد عصاره رزماری) بود ( Cadun et

مطالعات متعددی در مورد تأثیر مطلیو

 )al. 2008همانطور که در شکل ( )2مشاهده میشود

گیاهی در کاهش سرعت افت کیفیت محصوالت تهییه

نوساناتی در میزان مالون آلدهید تولیدشده در نمونههیا

شده از گوشت گاو وجود دارد ( Sanchez-Escalante

طی دوره نگهداری  9ماهه در فریزر مشاهده میشیود.

 )et al,. 2001; Djenane et al., 2004امیا اطالعیات

کاهش در میزان  TBAمیتواند به علت به وجود آمدن

اندکی در خصوص غذاهای دریایی در دسترس است.

محصوالت ناشیی از اکسیداسییون لیپییدها و واکینش

بهطور مشابه ،استفاده از اسانس و عصاره میخک تیأثیر

مالون آلدهید موجود با ایین ترکیبیات و ییا ترکیبیات

مطلوبی بر ویژگیهای حسی فیله پییش پختیه قیزلآال

دیگر مانند پروتئینهیای مییوفیبریلی باشید ( Melton,

طی دوره نگهداری منجمد ( 9ماه) داشته است.

 )1983غلظت  TBAدر ماهی تیازه صیدشیده بیهطیور

مطابی نتای مطالعه حاضر ،میتیوان نتیجیه گرفیت

معمول بین  3تا  4میلیگرم مالون آلدهید در کیلیوگرم

کییه اسییتفاده از عصییاره میخییک در جلیییوگیری از

مییباشیید ،امیا سییطح  1میلییگییرم میالون آلدهییید در

اکسیداسیون رربی بهخصوص در فیلههای پخته شیده

کیلوگرم بهعنوان سطح قابل پذیرش برای ماهی در نظر

در فییر و اسییتفاده از اسییانس میخییک در نمونییههییای

گرفته شده است ( Nunes et al., 1992; Huidobro et

سر شده و نیز نمونیههیای بخیارپز شیده میؤثر واقیع

 )al., 2001در مطالعه حاضر ،با وجود نوسانات TBA

میشیود .بیه طیورکلی ،اسیانس و پیس از آن عصیاره

طی ذخیرهسازی ،این عدد در همه نمونیههیا کمتیر از

میخک موجب به تأخیر انداختن اکسیداسییون رربیی

حد غیرقابل پذیرش ( 1میلیی گیرم میالون آلدهیید در

محصول در طول دوره ذخیره سازی در حالت انجمیاد

کیلییوگرم) مطییابی طبقییهبنییدی گییزارش شییده توسییا

می گردند .امتیازات حسی تمام گروههای پخته شده در

محققان بود.

طول دوره  9ماهه ذخیرهسازی منجمد کیاهش یافیت،

در مطالعهای تأثیر روشهای مختل

پخت (کبیا

کردن ( ،)griddlingرسیت کیردن ( ،)roastingگرییل

با این حال ویژگیهای حسی همه گروهها پس از پایان
دوره نگهداری مورد پذیرش بود.

کییردن ( )grillingو سییر کییردن عمیییی ( deep fat

 ))fryingبر کیفییت همبرگیرکمریر

گوشیت گیاو

مورد بررسی قرار گرفیت ) (Dreeling et al., 2000و
مشاهده شد که نمونههای گریل شیده بیاالترین امتییاز
پذیرش کلی را کسب نمیودهانید .در مطالعیه حاضیر،
باالترین امتیاز به فیلههای سیر شیده تیمیار شیده بیا
عصاره میخک تعلی گرفت ( .)p>0/04بیهطیور کلیی،
همه نمونههای تیمار شده با اسانس و عصیاره میخیک
امتیاز باالتری در مقایسیه بیا کنتیرل دریافیت داشیتند.
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Abstract
This study aimed to investigate the effects of clove (
L.) extract and essential oil
(EO) on oxidative stability and sensory properties of pre-cooked trout fillet during frozen storage period.
rout fillets (treated with clove EO (0.1%), extract (2%), BHT (0.02%) and the control) were fried, oven
baked and steamed and stored at -18 ºC for 4 months. By the end of storage period, the highest peroxide
value was obtained from fried fillets contained EO and extract (4.48 and 5.45 meq/kg, respectively) and
the lowest was observed in oven-baked samples contained EO and extract (2.63 and 3.47 meq/kg,
respectively). TBA values did not increase in pre-cooked fillets with EO and extract except control
steamed samples (0.58 mg MA/kg). Samples treated with clove EO showed slower PV and TBA increse
than those of extract-treated samples or control. However, the additions of clove EO and extract have
positive effect on sensory quality of baked fillets.
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