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 چکیدٌ

ٍ  E، ٍیتبهیي ایي آصهبیص ثِ هٌظَس ثشسسی تأثیش پَدس سیش .هشؽ استافت کیفیت گَضت اغلی دس  ػبهلاکسیذاسیَى لیپیذ یک 

آصهبیص دس لبلت عشح کبهالً تػبدفی . ضذ اجشا فشیضس دس جَجِ گَضتی گَضت pHثش پبیذاسی اکسیذاتیَ ٍ  تجبسیآًتی اکسیذاى 

سٍصگی  56تب  28دس ّش تکشاس ٍ اص سي  308لغؼِ جَجِ گَضتی ساس  12تکشاس ٍ 4تیوبس ٍ  8ثب  2×2×2 ثِ غَست فبکتَسیل

اى اکسیذآًتیٍ  Eٍیتبهیي گشم ثش کیلَگشم هیلی 200ٍ 0دسغذ پَدس سیش ٍ سغَح  2ٍ  0تیوبسّبی غزایی ضبهل سغَح . اًجبم ضذ

. استفبدُ ضذ TBA ٍ pHگیشی هیضاى دس پبیبى، اص ّش تکشاس دٍ پشًذُ رثح ضذ ٍ اص هخلَط گَضت ساى ٍ سیٌِ ثشای اًذاصُ. ثَد

سٍص  180ٍ  90پس اص  52/6ٍ  2/6دس گَضت تبصُ ثِ  67/5اص  هشؽ گَضت pH، ثب گزضت صهبى، TBAثشخالف  ًتبیج ًطبى داد

اکسیذاى تبثیشی ثش ایي دٍ ضبخع ًذاضتٌذ ٍلی اگشچِ پَدس سیش ٍ آًتی. (>05/0P) یبفت ًگْذاسی گَضت هشؽ دس فشیضس افضایص

تَاى دس جیشُ هی Eًتبیج ًطبى داد کِ ثب هػشف ٍیتبهیي . دس گَضت هشؽ ضذ TBA  ٍpHثبػث کبّص  Eاستفبدُ اص ٍیتبهیي 

 .کیفیت گَضت هشؽ سا دس فشیضس افضایص داد

 گَضت هشؽ، اکسیذاتیَ ، پبیذاسیاکسیذاىآًتی، پَدسسیش :ياژٌ َای کلیدی

 

 مقدمٍ

ّب استفبدُ ضذُ ّبی آىّب ٍ ػػبسُثشای ثْجَد خػَغیبت چطبیی ٍ افضایص عَل هذت ًگْذاسی هَاد غزایی اص گیبّبى، ادٍیِ

ّب تب ّب ضبهل ػفًَتسیش ثِ ػٌَاى یک چبضٌی ػزایی ٍ یک داسٍی گیبّی ثشای جلَگیشی ٍ دسهبى گشٍّی اص ثیوبسی. است

ّبی اکسیذاًی دس هشؽثِ ػالٍُ، ثؼضی هَاد هَجَد دس سیش ٍ ػػبسُ سیش داسای خَاظ آًتی. ّبی للجی ضٌبختِ ضذُ استثیوبسی

اکسیذاى هحلَل دس چشثی تَکَفشٍل، ثِ خَثی ثِ ػٌَاى آًتیحػَغب آلفب Eٍیتبهیي (. 2002چَداسی ٍ ّوکبساى، )گَضتی است 

ّبی آصاد حفظ کٌذ تَاًذ اسیذّبی چشة غیشاضجبع ثب چٌذ پیًَذ دٍگبًِ سا اص اکسیذُ ضذى تَسظ سادیکبلضٌبختِ ضذُ است کِ هی

ّب ثِ دلیل هالحظبت التػبدی هَسد تَجِ لشاس اکسیذاىّبی اخیش، استفبدُ اص هخلَط آًتیدس سبل(. 1994هَسیسی ٍ ّوکبساى، )

ّب ثشػولکشد هشؽ گَضتی ٍ کیفیت تَکَفشٍل یب هخلَط آىیش سیش یب آلفبهتبسفبًِ، اعالػبت هحذٍدی دس هَسد تبث. گشفتِ است

-آلفب) Eثٌبثشایي دس آصهبیص حبضش تبثیش هکول کشدى جیشُ هشؽ گَضتی ثب سغَح هختلف پَدس سیش، ٍیتبهیي . گَضت ٍجَد داسد

 .اکسیذاى تجبسی لَکسیذاى سا ثش کیفیت گَضت هَسد اسصیبثی لشاس گشفتٍ آًتی( تَکَفشٍل
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 :َامًاد ي ريش

سٍصگی  56تب  28لغؼِ پشًذُ ثِ اصاء ّش تکشاس ٍ اص سي  12تیوبس، چْبس تکشاس ٍ  8دس ایي هغبلؼِ اص یک عشح کبهالً تػبدفی ثب 

یب  Eگشم ٍیتبهیي هیلی 200ٍ  0دسغذ پَدس سیش ثِ ّوشاُ سغَح  2ٍ ( ضبّذ)تیوبسّبی آصهبیطی ضبهل سغَح غفش . استفبدُ ضذ

تٌظین گشدیذ ٍ اص ًظش  308ّبی آصهبیطی ثشاسبس احتیبجبت پیطٌْبدی دس ساٌّوبی سَیِ ساس جیشُ. ذاى لَکسیذاى ثَداکسیآًتی

ثِ عَس لغؼِ هشؽ  4اص ّش تیوبس  دس پبیبى دٍسُ آصهبیص. هیضاى اًشطی لبثل سَخت ٍ سبص ظبّشی ٍ پشٍتئیي خبم هطبثِ ثَدًذ

ّبیی ثِ غَست هجضا دس کیسِ چشخ ضذ ٍساى ٍ سیٌِ ثب ّن هخلَط ٍ  گَضت ،رثحپس اص  .ٍ رثح ضذاًتخبة تػبدفی 

ثشای . ّبیی تْیِ ضذسٍص ًگْذاسی دس فشیضس ًوًَِ 180ٍ  90 ،0صهبى  3ثشای ّش تکشاس . ػذدگزاسی ٍ ثِ آصهبیطگبُ اًتمبل یبفت

هتش دیجیتبل  pHثب استفبدُ اص یک  pHاستفبدُ ضذ ٍ همبدیش ( 1989)گَضت اص سٍش اضویذص ٍ َّلوش  TBAگیشی هیضاى اًذاصُ

 . گیشی ضذاًذاصُ

 

  وتایج ي بحث

آٍسدُ ضذُ ( 1)گشاد دس جذٍل دسجِ سبًتی -20گَضت دس دهبی  pHًتبیج آصهبیص اًذاصُ گیشی لبثلیت پبیذاسی اکسیذاتیَ ٍ 

همبدیش (. <05/0P)داس ًجَد هؼٌیگَضت  TBA  ٍpHای ثش همبدیش اثشات هتمبثل ثیي هذت صهبى ًگْذاسی ٍ تیوبسّبی جیشُ. است

TBA  ثشخالفpH  ًگْذاسی . گشاد دس فشیضس لشاس ًگشفتدسجِ سبًتی -20گَضت تحت تبثیش هذت صهبى ًگْذاسی دس دهبی

( 67/5)دس همبیسِ ثب گَضت تبصُ (52/6ٍ  2/6)گَضت  pHسٍص دس فشیضس ثبػث افضایص ضبخع  180ٍ  90گَضت ثِ هذت 

هػشف ٍیتبهیي ثبػث کبّص . گَضت ًطذ TBA  ٍpHداسی دس سغذ پَدس سیش دس جیشُ ثبػث تغییش هؼٌید 2استفبدُ اص . گشدیذ

اکسیذاى ًیض استفبدُ اص آًتی(. >05/0P)کبّص داد  10/6ثِ  16/6سا ًیض اص  pHگشدیذ ٍ هیضاى  019/0ثِ  049/0اص  TBAضبخع 

ًتبیج آصهبیطبت پبیذاسی اکسیذاتیَ گَضت ًطبى داد کِ ضبخع . گَضت ًذاضت TBA  ٍpHّبی داسی دس ضبخعتبثیش هؼٌی

TBA  ًتبیج آصهبیص حبضشهؤیذ ًتبیج . گیشدگشاد لشاس ًویدسجِ سبًتی -20تحت تبثیش هذت صهبى ًگْذاسی گَضت هشؽ دس دهبی

وبسّبی غزایی، استفبدُ اص پَدس سیش دس ثیي تی. ثبضذهی( 2012؛ سْیت ٍ ّوکبساى، 2009اًٍیجی ٍ ّوکبساى، )دیگش هحممیي 

ثِ ًظش . ثبضذهی( 2012)ًتَاًست دس افضایص لبثلیت پبیذاسی گَضت هشؽ هَثش ثبضذ کِ ایي یبفتِ هغبیش ثب ًتبیج اًٍیجی ٍ ّوکبساى 

دس گضاسش . سسذ دس تَاًبیی هْبسکٌٌذگی یب تسشیغ کٌٌذگی اکسیذاسیَى گَضت، سغح هَسد استفبدُ پَدس سیش ّن هَثش ثبضذهی

 2دسغذ پَدس سیش استفبدُ ضذُ ثَد دس حبلی کِ دس تحمیك حبضش اص سغح  5/0ٍ  05/0اص سغَح ( 2012)اًٍیجی ٍ ّوکبساى 

ٍیتبهیي . دس حفظ پبیذاسی اکسیذاتیَ گَضت دس ایي دهب هَثش ثَد Eای ٍیتبهیي هػشف جیشُ. دسغذ پَدس سیش استفبدُ ضذُ است

E استفبدُ اص . ضَدّبی حیَاًی سبختِ ًویّبی عجیؼی هحلَل دس چشثی است کِ تَسظ سلَلیذاىاکستشیي آًتییکی اص اغلی

ًتبیج ایي . گشاد ًطذدسجِ سبًتی -20ای ثبػث افضایص لبثلیت پبیذاسی اکسیذاتیَ گَضت عی ًگْذاسی دس دهبی اکسیذاى جیشُآًتی

دّذ ٍ گشاد خغش تغییش کیفیت گَضت هشؽ سا افضایص هیتیدسجِ سبً -20آصهبیص ًطبى داد کِ ًگْذاسی گَضت هشؽ دس دهبی 

گَضت  pHدس ایي تحمیك ًطبى دادُ ضذ کِ ثب گزضت صهبى . تَاًذ اص ایي هطکل جلَگیشی ًوبیذدس جیشُ هی Eهػشف ٍیتبهیي 

جبق ثب ًتبیج دیگشاى ضًَذ کِ دس اًغّبی گَضت تجضیِ هیدّذ کِ ثب گزضت صهبى پشٍتئیيدس فشیضس افضایص یبفت ٍ ایي ًطبى هی

 سسذ ثِ ًظش هی. اکسیذاى جیشُ لشاس ًگشفتگَضت تحت تبثیش پَدس سیش ٍ آًتی pHضبخع (. 2012سْیت ٍ ّوکبساى، )است 



 

 

ثیطتش هتبثش اص  pHای ًذاسد ٍ تغییشات کَئیي تبثیشی ثش الگَی پشٍتئیٌی ٍ اسیذ آهیٌِّبیی ًظیش پَدس سیش ٍ اتَکسیافضٍدًی

دس جیشُ غزایی هبًغ اص  Eثب ایي ٍجَد، حضَس ٍیتبهیي (. 2012سْیت ٍ ّوکبساى، )ثبضذ ّبی گَضت هیٍتئیيتغییشات دس پش

هذت گَضت هشؽ دس دهبی فشیضس خغش افت کیفیت ثِ عَس کلی، ًتبیج ًطبى داد کِ ًگْذاسی عَالًی. گَضت ضذ pHافضایص 

 .جیشُ تَاًست کیفیت گَضت سا حفظ ًوبیذدس  Eگَضت سا افضایص داد ٍلی حضَس همبدیش اضبفی ٍیتبهیي 

 

 مىابع 
Chowdhury, S. R., S. D. Chowdhury, and T. K. Smith. 2002. Effects of dietary garlic on 

cholesterol metabolism in laying hens. Poult. Sci. 81:1856–1862. 

Morrissey, P. A., D. J. Buckley, P. J. A. Sheehy, and F. J. Monahan. 1994. Vitamin E and meat 

quality. Proc. Nutr. Soc. 53:289–295. 

Onibi, E. G., E. O. Adebisi, N. A. Fajemisin, and V. A. Adetunji. 2009. Response of broiler 

chickens in terms of performance and meat quality to garlic (Allium sativum) 

supplementation. African Journal of Agricultural Research 4:511-517. 

Schmedes, A., and G. Holmer.1989. A new thiobarbituric acid (TBA) method for determination 

of free malonaldehyde (MDA) and hydroperoxides selectivity as a measure of lipid 

peroxidation. J. American Oil Chemistry Society 66:813–817. 

Sohaib, M., Anjum, F.M. Khan, M., Arshad, M., and M. Shahid. 2012. Enhancement of lipid 

stability of broiler breast meat and meat products fed on alpha lipoic acid and alpha 

tocopherol acetate supplemented feed. Lipids Health Dis. 28;11 (1):57-62. 

  



 

 

 

درجٍ  -02گًشت مزغ طی وگُداری در دمای  pHي  TBAتاثیز مدت وگُداری ي تیمارَای غذایی بز میزان  1جديل 

 ساوتیگزاد

pH TBA  

 (سٍص)هذت ًگْذاسی   

67/5c 032/0        0 

20/6b
 032/0        90 

52/6a
 039/0        180 

 )%(پَدس سیش   

14/6 031/0        0 

12/6 037/0        2 

 E (mg/kg)ٍیتبهیي   

16/6a
 049/0a

        0 

10/6b
 019/0b        200 

 (mg/kg)اکسیذاى آًتی  

13/6 032/0        0 

12/6 036/0        200 

0199/0 0036/0 SEM (4=تؼذاد) 



 

 


