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 چکیده

ّب دس جیشُ اوسیذاىآًتی تَاى اصهیجلَگیشی اص آى  ٍ ثشای ضَدّبی هحلَل دس چشثی هیّب ثبػث اص ثیي سفتي ٍیتبهیيفسبد چشثی

گَضت هشؽ، آصهبیطی دس  ویفیتثش  Eاوسیذاسیَى تجبسی ٍ ٍیتبهیي ای آًتیثِ هٌظَس ثشسسی اثشات هصشف جیشُ. استفبدُ ًوَد
. لطؼِ جَجِ ساس دس ّش تىشاس اًجبم ضذ 12تىشاس ٍ  4تیوبس ٍ  4ثب  2×  2لبلت طشح وبهالً تصبدفی ٍ ثِ صَست فبوتَسیل 

دس پبیبى ٍ پس اص رثح، اص تشویت . ثَد Eگشم ثش ویلَگشم آًتی اوسیذاى ٍ ٍیتبهیي هیلی 200ٍ 0ضبهل سطَح تیوبسّبی غزایی 
سٍص  180ٍ  90، 0صهبى  3ًوًَِ ٍ ّش ًوًَِ  2ثشای ّش تىشاس . استفبدُ ضذ TBA  ٍpHگَضت ساى ٍ سیٌِ ثشای اًذاصُ گیشی 

 TBAفشیضس تبثیشی ثش سٍص دس  180ٍ  90اگشچِ ًگْذاسی گَضت هشؽ طی  ًتبیج ًطبى داد. دس ًظش گشفتِ ضذفشیضس دس ًگْذاسی 

ثِ جیشُ ثبػث وبّص  Eافضٍدى ٍیتبهیي اوسیذاى، ثشخالف آًتی. (>05/0P)گَضت ضذ  pHثبػث افضایص  گَضت ًذاضت ٍلی
تغییش دس احتوبل  فشیضسسٍص دس  180ٍ  90ًتبیج ًطبى داد وِ ًگْذاسی گَضت هشؽ ثِ هذت (. >05/0P)ایي دٍ ضبخص ضذ 

 .آى سا ثْجَد ثخطیذ دس جیشُ هی تَاى Eدّذ ٍ ثب هصشف ٍیتبهیي سا افضایص هیویفیت گَضت 

 گَضت هشؽ ،اوسیذاتیَ پبیذاسی ،Eٍیتبهیي  ،آًتی اوسیذاى: های کلیدیواژه

 

 :مقدمه

دس ویفیت هَاد غزایی ثِ دلیل  تغییشات. پشاوسیذاسیَى لیپیذ یىی اص ػلل اصلی تخشیت ویفیت هَاد غزایی رخیشُ ضذُ است

-آًتی(. 2008هحوذ ٍ ّوىبساى، )ضَد اوسیذاسیَى لیپیذ ثبػث ثذتش ضذى طؼن، سًگ ٍ اسصش غزایی ٍ تَلیذ تشویجبت سوی هی

اوسیذاى ثِ صَست ّوضهبى تَاى ثشای وبّص پشاوسیذاسیَى لیپیذ دس گَضت استفبدُ وشد ٍ هصشف چٌذ آًتیّب سا هیاوسیذاى

اوسیذاى آلفبتَوَفشٍل استبت هَثشتشیي آًتی(. 2001وبستی ٍ ّوىبساى، هه)ّب ثبضذ هَثشتش اص هصشف جذاگبًِ آى هوىي است

ّبی هحلَل دس چشثی، آلفبتَوَفشٍل تب سطَح سوی دس ثذى تجوغ پیذا ثش خالف دیگش ٍیتبهیي. ّب استهحلَل دس چشثی دس ثبفت

هتبثَلیسن ٍ دفغ ّن آلفبتَوَفشٍل ٍ ّن هحصَالت حبصلِ اص هتبثَلیسن آى، تَاًبیی  هْوتش ایٌىِ، ثذى اص طشیك افضایص. وٌذًوی

هَستبسیه ٍ )ثِ صَست سٍصاًِ هصشف ضَد  Eحزف همبدیش اضبفی آلفبتَوَفشٍل سا داسد حتی ٍلتی وِ دصّبی ثبالی ٍیتبهیي 

اوسیذاى تجبسی لَوسیذاى دس جیشُ ثش ویفیت ٍآًتی Eلزا، ّذف ایي تحمیك ثشسسی اثشات هصشف ٍیتبهیي (. 2010ّوىبساى، 

 .ثبضذگَضت هشؽ دس فشیضس هی
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 مواد و روش ها

ایي . هتش تَصیغ ضذًذ 5/0×1×2 ثِ اثؼبد پي 16دس ثیي  ثِ صَست تصبدفی 308لطؼِ جَجِ گَضتی آهیختِ سَیِ ساس  192تؼذاد 

تىشاس  4تیوبس،  4، هجوَػب ثب 2×  2دفی ثب آسایص فبوتَسیل سٍصُ ثب استفبدُ اص یه طشح آهبسی وبهالً تصب 28آصهبیص دس یه دٍسُ 

دس جیشُ  Eآًتی اوسیذاى ٍ ٍیتبهیي  mg/kg200 تیوبسّب ضبهل سطَح صفش ٍ . لطؼِ جَجِ ثِ اصاء ّش تىشاس اجشا ضذ 12ٍ 

تٌظین ٍ تشویجبت هَاد هغزی خَسان ثشاسبس  308ّبی آصهبیطی ثشاسبس احتیبجبت پیطٌْبدی سَیِ ساس جیشُ. آصهبیطی ثَد

لطؼِ هشؽ اًتخبة، رثح ٍ گَضت  8اص ّش تیوبس( سٍصگی 56سي )دس پبیبى دٍسُ آصهبیص . دس ًظش گشفتِ ضذNRC (1994 )جذاٍل 

 180ٍ  90، 0صهبى  3ًوًَِ ٍ ّش ًوًَِ  2ثشای ّش تىشاس . ل یبفتثِ آصهبیطگبُ اًتمب چشخ ضذىساى ٍ سیٌِ ثب ّن هخلَط ٍ پس اص 

گَضت اص سٍش اضویذص ٍ  TBAگیشی هیضاى ثشای اًذاصُ. دس ًظش گشفتِ ضذ تىشاس آصهبیطگبّی 2ٍ ثشای ّش صهبى  فشیضسسٍص دس 

ّب ثب استفبدُ اص دس پبیبى، آًبلیض دادُ .گیشی ضذهتش دیجیتبل اًذاصُ pHثب استفبدُ اص یه  pHٍ همبدیش  استفبدُ ضذ( 1989)َّلوش 

ّب، اص آصهَى تَوی ٍ سطح ثشای همبیسِ هیبًگیي. اًجبم گشفتSAS (2009 )ّبی خطی ػوَهی ًشم افضاس آهبسی ّبی هذلسٍیِ

 .دسصذ استفبدُ ضذ 5احتوبل 

 

 وتایج

تحت تبثیش هذت  pH ثشخالف گَضتTBA .آٍسدُ ضذُ است( 1)گَضت دس جذٍل  TBA  ٍpHًتبیج آصهبیص اًذاصُ گیشی 

گَضت تبصُ ثِ دس  67/5گَضت اص  pHهمذاس (. <05/0P)گشفت ًلشاس  فشیضسگشاد دس دسجِ سبًتی -20صهبى ًگْذاسی دس دهبی 
استفبدُ اص همذاس اص طشف دیگش، . (>05/0P)افضایص یبفت  دس فشیضس ًگْذاسیسٍص  180ٍ  90پس اص  56/6ٍ  19/6تشتیت ثِ 

اوسیذاى استفبدُ اص آًتی. گَضت دس همبیسِ ثب تیوبس ضبّذ ضذ TBA  ٍpHداسی دس ضبخص ثبػث وبّص هؼٌی E اضبفی ٍیتبهیي
سْیت ٍ )ًتبیج هب هؤیذ ًتبیج دیگش هحممیي  (.<05/0P) ًذاضت TBA  ٍpHّبی ویفی گَضت ضبهل تبثیشی ثش ضبخص

گشاد خطش ٍلَع فسبد دسجِ سبًتی -20گَضت هشؽ دس دهبی  ًتبیج ایي آصهبیص ًطبى داد وِ ًگْذاسی. ثبضذهی( 2012ّوىبساى، 
. تَاًذ لبثلیت پبیذاسی اوسیذاتیَ گَضت هشؽ سا افضایص دّذدس جیشُ هشؽ هی Eدّذ ٍ هصشف ٍیتبهیي اوسیذاتیَ سا افضایص ًوی

pH  س داهٌِ اػذاد هَسد اًتظبس ّبی فشیضسی هتغیش است ٍ ایي همبدیش ددس ًوًَِ 56/6ّبی تبصُ تبدس ًوًَِ 67/5گَضت هشؽ اص
ّبی گَضت دّذ وِ ثب گزضت صهبى پشٍتئیيگَضت افضایص یبفت ٍ ایي ًطبى هی pHثب گزضت صهبى . ثشای گَضت هشؽ است

وَئیي ّبیی ًظیش اتَوسیسسذ افضٍدًیثِ ًظش هی(. 2012سْیت ٍ ّوىبساى، )ضًَذ وِ دس اًطجبق ثب ًتبیج دیگشاى است تجضیِ هی
سْیت ٍ )ثبضذ ّبی گَضت هیثیطتش هتبثش اص تغییشات دس پشٍتئیي pHای ًذاسد ٍ تغییشات لگَی پشٍتئیٌی ٍ اسیذ آهیٌِتبثیشی ثش ا

سا تغییش دس ویفیت گَضت احتوبل  فشیضسسٍص دس  180ٍ  90ًتبیج ًطبى داد وِ ًگْذاسی گَضت هشؽ ثِ هذت  (.2012ّوىبساى، 
 .آى سا ثْجَد ثخطیذ یشُ هی تَاىدس ج Eدّذ ٍ ثب هصشف ٍیتبهیي افضایص هی

 

  



 

 

درجه  -22) فریزرگوشت مرغ در  pHو  TBAاکسیدان بر میزان و آوتی Eتاثیر مدت وگهداری و مصرف ویتامیه  2جدول 

 (ساوتیگراد

pH TBA  

 (سٍص)هذت ًگْذاسی   

67/5c 032/0 0 

19/6b
 028/0 3 

56/6a
 034/0 6 

 E (mg/kg)ٍیتبهیي   

19/6a
 042/0 a

 0 

09/6b
 020/0 b

 200 

 (mg/kg)آًتی اوسیذاى   

13/6 032/0 0 

15/6 030/0 200 

 SEM(4;  تؼذاد)  0041/0 0347/0

 (.<P 05/0)داس ًجَد اثشات هتمبثل هؼٌی -1
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