
  ؛ 386 :معاونت پژوهشی و فناوري دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی گرگان، گرگان، خیابان شهید بهشتی، صندوق پستی
  ---: ، نمابر49138- 15739: کد پستی

 

 

 

 

 

  

 

  ها ترین یافته مهم
  .شود کنگرفرنگی سبب محافطت بافت کبد از اثرات تخریبی تتراکلریدکربن می- 1

  .دوشمیگلیسرید سرم خون کاهش آلبومین و پروتئین کل اما افزایش کلسترول و تريسبب اکلرید کربن  تتر- 2

  .شودزا می کنگر فرنگی باعث تقویت سیستم ایمنی پرنده در شرایط تنش- 3

  .شود کنگرفرنگی سبب افزایش طول پرزهاي روده می- 4

 

 کبد، سیستم ایمنیکنگرفرنگی، جوجه گوشتی،  : کلیديهاي واژه

 90- 296- 25 طرح تحقیقاتی شماره شناسه  :منبع یافته

 آذري مجتبی آهنی فیروز صمدي و ):گان(نویسنده

  هاي گوشتی اکسیدانی کنگرفرنگی در جوجه  مطالعه اثرات آنتی:عنوان

  90-296-25 :شماره

 24/12/1392 :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

Administrator
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  )ها، جداول و سایر مستندات ر شکلمشتمل ب(اطالعات تکمیلی 

  

  اهمیت موضوع
هاي پرورش طیور با سرکوب سیستم ایمنی و تغییر در ساختار و محیط روده سبب  هاي مرتبط با سیستمتنش

 ها اکسیدانی جهت کاهش اثرات منفی تنش لذا استفاده از منابع آنتی. شوند بیماري و کاهش راندمان تولید می
اثرات جانبی کمتر مورد اکسیدانی و  خواص آنتیدلیل  هدر این خصوص استفاده از گیاهان داروي ب. استضروري 

  .ه استجتو

  )شرح مساله(مقدمه 
 مرفولوژي روده و سیستم ایمنی ،اکسیدانی کنگرفرنگی بر فعالیت کبداین مطالعه به منظور بررسی اثرات آنتی

هاي پرورش طیور بوده و در  ناپذیر در سیستم ها جزء جداییبا توجه به اینکه تنش. هاي گوشتی انجام شد جوجه
هاي بدن و در نتیجه سالمت پرنده و  ا و بافته هاي آزاد تاثیر منفی بر فعالیت سیستم لچنین شرایطی رادیکا

تواند تاثیر زیادي در بهبود سالمت پرنده و  اکسیدان می لذا استفاده از منابع محتوي آنتی ،راندمان تولید دارند
 نیزکنگرفرنگی و باکتریایی  و آنتیاکسیدانی  نتیآخواص  با توجه به ،در این راستا. افزایش راندمان تولید داشته باشد

  .فقدان اطالعات الزم این مطالعه انجام شد


