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  ها ترین یافته مهم
  .شود سینه می در گوشت3-  کنگرفرنگی سبب افزایش اسیدهاي چرب امگا- 1

  .شود در گوشت سینه می3- امگا به 6-  کنگر فرنگی باعث کاهش نسبت امگا- 2

  .شودهاي الکتوباسیلوس روده می درصد کنگر فرنگی سبب افزایش باکتري3 سطح - 3

  .شود کنگرفرنگی سبب افزایش طول پرزهاي روده می- 4

 

  عملکرد، مورفولوژي روده، کیفیت گوشت، بلدرچین ژاپنی، کنگرفرنگی: کلیديهاي واژه

 91- 306- 45  طرح تحقیقاتی شماره شناسه :منبع یافته

 فاطمه عباسی و مینا صحنه ،فیروز صمدي ):گان(ویسندهن

  ن ژاپنیدانی کنگرفرنگی در بلدرچیاکسی مطالعه اثرات آنتی: عنوان

  91-306-45 :شماره

 24/12/1392  :تاریخ

  هاي کوتاه علمی یافته

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

  

  اهمیت موضوع
اده از غذاهاي آماده و چرب سبب بروز بیمارهاي خطرناك تغییر سبک زندگی مبتنی بر عدم تحرك و استف

 3-  به امگا6- مطالعات نشان داده است که نسبت باالي اسیدهاي چرب امگا. عروقی شده است - متابولیکی و قلبی
راحتی توسط خوراك قابل  هبا توجه به اینکه نسبت فوق در گوشت طیور ب. زیادي در بروز بیمارهاي فوق دارد تاثیر
  .تواند تاثیر زیادي در سالمت انسان داشته باشد لذا بهبود نسبت فوق می ،ر استتغیی

  )شرح مساله(مقدمه 
 مرفولوژي روده و عملکرد ،اکسیدانی کنگرفرنگی بر کیفیت گوشت منظور بررسی اثرات آنتی این مطالعه به

 لذا دستکاري و ،باشدکیفیت گوشت طیور تحت تاثیر کیفیت خوراك مصرفی و تنش می. بلدرچین ژاپنی انجام شد
اکسیدان جهت ع محتوي آنتیبنابراین استفاده از مناب.  سالمت انسان داردبربهبود کیفیت گوشت طیور تاثیر زیادي 

 با توجه به ،در این راستا. باشد حذف اثرات منفی تنش و در نتیجه بهبود کیفیت گوشت مورد توجه روزافزون می
  .انجام شدحاضر مطالعه  ،الزمدانی کنگرفرنگی و فقدان اطالعات اکسی نتیآمحتوي 


