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هاي گوشتی جوجهپاسخ ایمنیو هاي بیوشیمیایی خون، فراسنجهارزیابی عملکرد
کله قوچی و فندقیعصاره آبی پوسته سبز دو رقم پسته تغذیه شده با
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، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجندراستادیاآموخته کارشناسی ارشد پرورش و دانش-3و 1
)jhosseiniv@birjand.ac.ir(نویسنده مسوول:، گروه علوم دامی، دانشگاه بیرجندیاردانش-2

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند-4
2/12/96تاریخ پذیرش: 1/6/96تاریخ دریافت: 

چکیده
، پوسته سبز دو رقم پسته کله قوچی و فندقی بر عملکرد و وزن نسبی اجزاي الشهاره آبی عصاثر منظور بررسی به

روزه سویه قطعه جوجه خروس گوشتی یک220، آزمایشی باهاي گوشتیجوجههاي بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنیفراسنجه
400و 200سطوح شاهد وي آزمایشی شامل. تیمارهااجرا شدقطعه جوجه در هر تکرار 11تکرار و 4،تیمار5با308راس 
گرم در کیلوگرم عصاره آبی پوسته سبز فندقی بود. در میلی400و 200و سطوحگرم در کیلوگرم عصاره آبی کله قوچیمیلی

وزن بدن، مصرف ، صفاتروزگی)25- 46روزگی) و پایانی (11-24روزگی)، رشد (1- 10اي آغازین (پایان سه دوره تغذیه
هاي روزگی از دو قطعه پرنده خونگیري جهت بررسی فراسنجه46و 24در گیري شد. و ضریب تبدیل خوراك اندازهخوراك

کله قوچی 400در سطح خوراكو مصرفها نشان داد افزایش وزن بدنتحلیل داده. بیوشیمیایی خون و پاسخ ایمنی انجام شد
عصاره . )>05/0p(ترین بودقوچی در مقایسه با شاهد پایینکله400سطح تبدیل خوراك در ضریبوباالتر بودشاهدنسبت به 

جز چربی بطنی تأثیري نداشت ولی عصاره پوست پسته باعث هپوست سبز پسته بر راندمان الشه، و وزن نسبی اجزاي الشه ب
م پسته باعث کاهش فعالیت عصاره پوست سبز هر دو رق.)>05/0pگردید (LDLگلیسرید و تريکاهش چربی بطنی، کلسترول، 

در مجموع ).>05/0pدر مقایسه با شاهد شدند (SRBCروزگی و بهبود پاسخ ایمنی بر ضد 46آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز در 
و فندقی به جیره جوجه گوشتی باعث بهبود عملکرد، کاهش چربی بطنی و لیپیدهاي پسته کله قوچی سبزافزودن عصاره پوست

گردد.ود پاسخ ایمنی میخونی و بهب

، ضریب تبدیلعیار پادتنعصاره پوسته سبز، ، کلسترول، چربی بطنیکلیدي: هايواژه

مقدمه
امروزه نیاز به پروتئین حیوانی بدلیل متوازن بودن و تشابه 

اي آن با احتیاجات بدن انسان از بیشتر ترکیب اسیدآمینه
فید بدلیل داشتن گوشت ساي برخوردار است. اهمیت ویژه

کلسترول کمتر و تأثیر مثبت بر سالمتی انسان مورد توجه 
بیشتر جهانیان قرار گرفته است. براي این منظور، ضرورت 
استفاده از ترکیبات محرك رشد در راستاي ارتقاي تولید 

در سالیان اخیر جهت جلوگیري از بشدت افزایش یافته است. 
طوح مختلف ترکیبات متنوع ، از سو افزایش تولیدبروز بیماري

با توجه به بروز مقاومت ولی دوشمیبیوتیکی استفاده آنتی
به استفاده از گرایش بیوتیکی در پرندگان تحت درمان، آنتی

ها بیوتیکی مانند پروبیوتیک، پربیوتیکترکیبات جایگزین آنتی
عصاره گیاهان دارویی یا گیاهان حاوي ترکیبات ضدو 

یکی از ترکیبات گیاهی ).4(افزایش استدر حالباکتریایی 
هاي جانبی آن است، پوست بسیار ارزشمند، پسته و فرآورده

پسته معمولی فنلی است. سبز پسته سرشار از ترکیبات پلی
از Pistacia vera(پسته خوراکی رایج در بازار) با نام علمی

لف هاي مختگونهاست. یا تیره پسته1گیاهان تیره آناکاردیاسه
در مقابل خشکی جنس پسته، عموماً درختان وحشی، خودرو و

ساختاررنگ، اند. تنها پسته ایران است که از نظر شکل،مقاوم
ارقام بسیار ظاهري، اندازه و ابعاد و مشخصات مغز آن،

شکل، در تنوعمتنوعی دارد، بطوري که از نظر کیفیت طعم و
سته در ایران رقم پ60، تاکنون بیش از همتاستدنیا بی

. )2گزارش شده است  (
58) ایران با داشتن 11(2005در سال با توجه به آمار فائو

درصد تولید پسته دنیا، بزرگترین تولیدکننده پسته دنیا 

داده است که ساالنه حدود تحقیقات نشانشود. محسوب می
شود. پسته در کشور تولید میتن محصوالت فرعی400000

هاي فرعی براي این فرآوردهاضر مصرف خاصیدر حال ح
در تمامی نقاط پسته خیز کشور به همه سالهوجود ندارد و 

گیري از پسته تازه، فریند پوستآخصوص استان کرمان طی 
) که بدلیل 33(شودپوسته زیادي تولید و بیشتر دور ریخته می

فصل برداشت و رطوبت باالي این محصوالت حجم انبوه در
این ).3(شود هاي پسته میمحیط زیست و باغآلودگیباعث 

ساعت فاسد شده و بستر مناسبی را براي 24ز در کمتر ابقایا
فراهم ) 2آسپرژیلوس(گذرانی قارچ مولد آفالتوکسینزمستان

باعث آلودگی و کم ارزش شدن محصول پسته و ند که کمی
ت پوس). 23(دشودر نهایت باعث آلودگی زیست محیطی می

که مقدار دارد مقادیر قابل توجهی ترکیبات فنولیک سبز پسته
.)13،29،30(استدر مقایسه با منابع دیگر قابل توجه آن

، 6/15فندقی3/15مقدار ترکیبات فنولیک رقم کله قوچی
گرم معادل گالیک /گرممیلی1/31و احمد آقایی3/18فروتنی 

بودن سطح قابل دارا، بدلیل ارقام مذکورتمام ).30است (اسید
(آزمون اکسیدانیخاصیت آنتیتوجه ترکیبات فنولیک از 

) DPPH3فنیل پیکریل هیدرازیل رادیکالی با ديآنتیخاصیت
که در برخی از موارد خوبی برخوردار بودندو ضدمیکروبی

رادیکالی با آزینوبیس (آزمون خاصیت آنتیBHT4ازحتی
. بیشتر بودABTS(5د اتیل بنزوتیازولین سولفونیک اسی

غنی از ترکیبات منابع خوراکیتحقیقات نشان داده است که
اي از خصوصیات فیزیولوژیکی مانند آنتیفنولیک مجموعه

،)7(زایی، ضد جهش)28(ضد میکروبی)،29(اکسیدانی
)،20(هابازدارنده اکسیداسیون لیپوپروتئین و تجمع پالکت

1-Aspergillus 2- Aspergillus 3- 2,2 diphenyl-1-picrylhydazyl (DPPH)
4- 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol 5- 2,2, Azinobis(3-ethylbenzothiazolin-6-solfonicacid)

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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20................................... ......................عصاره آبی پوسته سبزتغذیه شده باهاي گوشتی جوجهپاسخ ایمنیو هاي بیوشیمیایی خون، فراسنجهارزیابی عملکرد

را داراایمنییت سیستم تقوو )38(ضد التهابیفعالیت
تاکنون مطالعات زیادي در رابطه با استفاده از ).36(باشندمی

وسته سبز پسته در جیره طیور و بررسی اثرات آن بر پعصاره 
بنابراین هدف از این صفات تولیدي پرنده انجام نشده است. 

مطالعه، بررسی اثر ترکیبات فنولیک موجود در پوسته سبز دو 
وزن نسبی اجزاي ،ه قوچی و فندقی بر عملکردرقم پسته کل

اکسیدانیهاي بیوشیمیایی خون و آنتی، فراسنجهالشه
هاي گوشتی بود.جوجه

هامواد و روش
تازه سبزبراي تهیه عصاره ابتدا در شهریور ماه پوست

پسته (کله قوچی منطقه سبزوار و فندقی منطقه بردسکن) از 
سپس در محیط باز پهن و توسط شدتهیهضبط پسته پایانه

به  1آفتاب خشک گردید. پوسته خشک آسیاب و با نسبت 
ساعت در دماي 48مدت با آب مقطر مخلوط شد و به5/7

عبور داده و سپس از صافیاتاق توسط دستگاه همزن همگن 
در نهایت پس از خشک کردن عصاره، درصد عصاره تهیه .شد

و )37(پسته محاسبه گردیدگرم پوسته سبز 100شده از هر 
.مورد نیاز براي آزمایش تهیه شدمقدار عصاره

ارزیابی حیوانی
قطعه جوجه خروس 220آزمایش از در این مرحله از

با میانگین وزنی یکسان 308روزه سویه راس یکیگوشت
4،تیمار5ي واتصادفی حدر قالب طرح کامالًگرم) 2±40(

. تیمارهاي جه در هر تکرار استفاده گردیدقطعه جو11تکرار و 
خشک در گرم مادهمیلی400و 200، 0آزمایشی شامل سطوح 

400و 200و عصاره پوسته سبز پسته فندقی کیلوگرم 
ها داراي کله قوچی بود. جیرهعصاره پوسته سبز گرممیلی

صورت سطح انرژي و پروتئین یکسان بوده و آب و خوراك به
برنامه دمایی، روشنایی، قرار گرفت. هاجوجهختیار آزادانه در ا

تهویه و رطوبت براي تمام تیمارهاي آزمایشی یکسان و 
هاي زمانی مختلف مطابق پیشنهادات سویه راس براي دوره

1- 10پایه آزمایشی در سه دوره آغازین (جیرهتنظیم گردید. 
روزگی) 25-46روزگی) و پایانی (11- 24روزگی)، رشد (

بق احتیاجات سویه راس و براساس اطالعات تجزیه مطا
در ). 1تنظیم گردید (جدول NRCشیمیایی موجود در جداول 

طی دوره پرورش، توزین پرندگان و خوراك مصرفی بصورت 
هاي اي انجام شد و ضریب تبدیل خوراك براي دورهدوره

آغازین، رشد و پایانی محاسبه گردید.
پایه آزمایشی در سه دوره آغازین، رشد و پایانی(%) و ترکیب شیمیائی جیرهاجزاء مواد خوراکی- 1جدول

Table 1. The ingredients and chemical composition of experimental diets in starter, grower and finisher
جیره پایانی

) روزگی46-25(
جیره رشد

) روزگی24-11(
جیره آغازین

) روزگی10-1( خوراکیمواد

21/59 06/57 68/53 )درصد(ذرت 
62/32 03/34 27/38 )درصد(درصد 44سویاکنجاله

- 50/2 00/4 )درصد(درصد 60پودرماهی 
70/4 14/3 18/2 )درصد(سویاروغن
26/1 16/1 24/1 )درصد(کلسیم کربنات
51/1 22/1 12/1 )درصد(فسفات کلسیمدي
25/0 25/0 25/0 *یتامینی معدنیمکمل و

30/0 40/0 3/0 )درصد(نمک 
15/0 24/0 06/0 DL– درصد(متیونین(

)درصد(شده ترکیب مواد مغذي محاسبه
3200 3050 2950 )Kcal/Kg(قابل سوخت و سازانرژي
20 21 23 درصد پروتئین خام 
19/1 33/1 48/1 درصد لیزین 
74/0 78/0 92/0 درصد متیونین + سیستئین
19/0 27/0 32/0 درصد تریپتوفان
90/0 10/0 10/1 درصد کلسیم 
45/0 50/0 55/0 قابل دسترسدرصد فسفر 

المللی واحد بینD3 ،50000المللی ویتامین واحد بینA ،4500000المللی ویتامین واحد بین9000000کننده موارد زیر است: معدنی تأمینهر کیلوگرم مکمل ویتامینی:*
گرم B9 ،015/0گرم ویتامین B6 ،75/1گرم ویتامین B5 ،3یتامینگرم وB3 ،55گرم ویتامین B2 ،14گرم ویتامین B1 ،7گرم ویتامین K3 ،2گرم ویتامین E ،3امین ویت

گرم سلنیوم3/0گرم ید، 25/1گرم مس، 16گرم روي، 100گرم آهن، 40گرم منگنز، 120گرم کولین، B12 ،625ویتامین 

در پایان دوره آزمایش، از هاي بیوشیمیایی خون:فراسنجه
هاي تعداد دو قطعه پرنده از هر تکرار جهت بررسی فراسنجه

گیري انجام گرفت. و نمونه پالسما بیوشیمیایی خون، خون
دقیقه تهیه 15دور به مدت 2500پس از سانتریفیوژ در 

گلوکز،ام، گردید. غلظت کلسترول، تري گلیسرید، پروتئین ت
LDL وHDLهاي خونی شامل آالنین و فعالیت آنزیم

هاي با استفاده از کیتتات آمینوترانسفراز آمینوترانسفراز، آسپار
بیوشیمیایی شرکت پارس آزمون و دستگاه طیف سنجی 

,Gessan Chemخودکار (اسپکتروفتومتري اتوآناالیزر  200
ساخت کشور ایتالیا) تعیین شد.

35و 21براي بررسی پاسخ ایمنی در سنین :پاسخ ایمنی
لیتر از سوسپانسیون گلبول قرمز گوسفندي میلی1روزگی 

)SRBC(115 هاي هر قطعه از جوجه3درصد به ورید بال
ها روز از جوجه7تکرار تزریق گردید و پس از گذشت 

، دو قطعه پرنده بطور 42و 28خونگیري شد. در روزهاي 
ونگیري گردید و نمونه سرم پس از تصادفی انتخاب، خ

دقیقه تهیه گردید و 15دوره به مدت 2500سانتریفیوژ در 
و عیار SRBCها، عیار پادتن بر ضد سازي نمونهپس از آماده
بر ضد IgM(3(Mو ایمنوگلوبین 2)G)IgGایمنوگلوبین 

SRBC) به روش بازدارندگی هموآگلوتیناسیونHI(4 تعیین
-1).26گردید ( Sheep red blood cell (SRBC) 2- Immunoglobulin G (IgG) 3- Immunoglobulin M (IgM)

4- Heamoaglutination inhibition (HI)
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منظور ارزیابی تغییرات وزن نسبی اجزاي بهجزاي الشه:ا
گی، دو قطعه جوجه از هر روز46الشه و کیفیت گوشت، در 

صورت تصادفی کشتار و اجزاي الشه شامل الشه، تکرار به
هاي لمفاوي سینه، ران، چربی بطنی، کبد، پانکراس، اندام

ي هاسپس وزن نسبی اندام،(طحال، بورس فابرسیوس) توزین
مذکور در مقایسه با وزن زنده محاسبه گردید.

افزار هاي جمع آوري شده توسط نرمدادهتجزیه آماري:
کمک ها بهآماري دادهتجزیهاکسل مرتب شده و سپس 

از مدل خطی عمومی شود، انجام مـیSASافزار نرم
)GLM(1 آماري آنالیز واریانس یک طرفه و اختالف

درصد 05/0داري توکی و در سطح یها با آزمون معنمیانگین
.شدبررسی 

نتایج و بحث
دو افزودن عصاره پوسته سبز هاي مرتبط با اثردادهعملکرد:

ي هاجوجهبه جیره غذایی کله قوچی و فندقیپستهرقم 

وزن بدن، مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك بر گوشتی 
عصاره دادها نشان تحلیل دادهشده است. ارائه1در جدول 

گرم اثري بر وزن بدن، میلی400و 200در سطوح فندقی
تبدیل خوراك نداشته است ولی سطح مصرف خوراك و ضریب

46و 24بدن در قوچی باعث افزایش وزن گرم کلهمیلی400
روزگی در 46روزگی و کاهش ضریب تبدیل خوراك در 

). در این آزمایش P>05/0(مقایسه با شاهد شده است
هاي عملکردي به شاهد تعلق داشت. مقدار شاخصکمترین

تاکنون مطالعات زیادي در زمینه استفاده از پوسته سبز پسته یا 
عصاره آن در طیور انجام نگرفته است. بنابراین براي تحلیل 

بهره ،ها از مطالعات مشابهی که روي آبزیان انجام شدیافته
در بررسی )25تهرانی و همکاران (معتمديگرفته شده است. 

اثر افزودن عصاره پوسته پسته به خوراك ماهی کپور معمولی 
داري بین میانگین دریافتند افزودن این عصاره تفاوت معنی

ها ایجاد نکرد.وزن تیمار

ي گوشتی هاجوجهبر عملکرد یقکله قوچی و فندپستهرقمدواثر عصاره پوست سبز- 2جدول 
Table 2. Effect of pistachio hull extract (Pistacia vera) of Fandoghi and Kaleghochi on performance of broiler

ضریب تبدیل خوراكمصرف خوراك (گرم)وزن بدن (گرم)تیمار
روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24

2/738شاهد bb1/2036b9/608/14351/1a98/1
ab3/752b4/1964ab6/634/13952/1ab73/1قوچیگرم کلهمیلی200
a0/779a8/2633a2/657/15551/1b56/1قوچیگرم کلهمیلی400
ab2/755ab1/2157ab9/6323/15246/1ab81/1گرم فندقیمیلی200
ab1/766ab6/2153ab6389/14244/1ab76/1گرم فندقیمیلی400

792/820/133919/0917/11029/00169/0اشتباه معیار میانگین
0508/00238/00516/00966/02906/01343/0سطح معنی داري

a,b:05/0است (ها ده اختالف معنی دار بین میانگیندهنوجود حروف مختلف روي اعداد هر ستون نشان<p.(

) در آزمایشی که تاثیر 8ابراهیمی درچه و همکاران (
ختلف پوسته سبز پسته را بر رشد ماهی قزل افزودن سطوح م

آالي رنگین کمان بررسی کردند نشان دادند که افزودن سطح 
دار تواند افزایش معنیدرصد پوسته سبز پسته به جیره می5/1

وزن را نسبت به تیمار شاهد باعث شود و بیشترین وزن نهایی 
صد در5/1و اختالف وزن اولیه و نهایی بین تیمارها در سطح 

مشاهده گردید هر چند گزارش نمودند پوسته سبز پسته بر 
مصرف خوراك و ضریب تبدیل خوراك ماهی تأثیر نداشت. 

هاي ) گزارش کردند که تغذیه  جوجه10فیضی و ناظري (
گوشتی با عصاره گل راعی تأثیري بر وزن بدن، مصرف 

5/0و 25/0سطح خوراك نداشت. افزودن اکالیپتوس در
ره بلدرچین ژاپنی باعث افزایش وزن بدن و طول درصد به جی

شود و احتماالً بهبود عملکرد و افزایش وزن روده می
بسیاري از ). 14باشد (ها دلیل افزایش طول رودهها بهبلدرچین

هاي گیاهی احتماال با اند که عصارهمحققین گزارش نموده
بود تأثیر بر جمعیت میکروبی مجراي گوارشی و بازسازي و به

ها و تکامل پرزهاي روده باعث محیط مخاط معده و روده
). 32،35شوند (هاي گوشتی میبهبود پاسخ عملکردي جوجه

) گزارش نمودند افزودن عصاره 12گنجه و ساالرمعینی (
گوشتی باعث کاهش جمعیت مرزنجوش به جیره جوجه

فرمی، بهبود پرزهاي روده و بهبود پاسخهاي کلیباکتري
گردد. بعضی محققین نیز هاي گوشتی میردي جوجهعملک

گزارش نمودند که مواد فعال گیاهان دارویی از طریق بهبود 
پذیري مواد خوراکی، تعادل اکوسیستم میکروبی، گوارش

تأثیر بازاد مجراي گوارشی، وهاي درونتحریک ترشح آنزیم
براین بنا)،5،6(گذارندبر پاسخ ایمنی بر عملکرد پرنده اثر می

رود با توجه به حضور ترکیبات در مطالعه حاضر نیز احتمال می
فنلی در عصاره پوسته سبز پسته بویژه در پسته کله قوچی، پلی

با تأثیر بر شرایط دستگاه گوارش، عملکرد پرنده بهبود یابد.
اثر عصاره پوست سبز دو رقم هاي مربوط بهدادهاجزاي الشه:

3در جدول ر وزن نسبی اجزاي الشهپسته کله قوچی و فندقی ب
و وزن نسبی اجزاي الشه شامل راندمان الشهارائه شده است. 

سینه، ران، پانکراس، صفرا، قلب و کبد تحت تأثیر تیمارهاي 
چربی نسبیوزنداري نشان نداد ولی آزمایشی تغییر معنی

ي دریافت کننده عصاره پوسته سبز پسته فندقی بطنی تیمارها
داري در مقایسه با شاهد کاهش یافتنیبطور مع

)0064/0p<.( در مطالعات مشابه دیگر نیز گزارش شده است
هاي گیاهی به جیره غذایی جوجه گوشتی که افزودن عصاره

بر راندمان الشه و وزن نسبی اجزاي الشه بویژه سینه، ران، 
.)14،15،32کبد، قلب، صفرا و پانکراس تأثیر ندارد (

1- General Linear Model
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22................................... ......................عصاره آبی پوسته سبزتغذیه شده باهاي گوشتی جوجهپاسخ ایمنیو هاي بیوشیمیایی خون، فراسنجهارزیابی عملکرد

درهاي گوشتی جوجه(درصدي از وزن زنده) وزن نسبی اجزاي الشهبر فندقیرقم پسته کله قوچی و ر عصاره پوست سبز دواث-3جدول 
پایان دوره آزمایش

Table 3. Effect of pistachio hull extract (Pistacia vera) of Fandoghi and Kaleghochi on relative carcass weight (% of
live weight) in broiler at the end of experiment

چربی بطنیکبدقلبصفراپانکراسرانسینهراندمان الشهتیمار
82/6190/2161/19167/0071/0657/041/2a360/2شاهد
03/6383/2326/19202/0071/0454/015/2ab580/1قوچیگرم کلهمیلی200
93/6433/2346/19231/0070/618/033/2ab807/1قوچیگرم کلهیلیم400
35/6317/2226/19232/0061/0711/046/2b36/1گرم فندقیمیلی200
34/6414/2334/18239/0048/0661/044/2b45/1گرم فندقیمیلی400

606/6819/0669/0031/00138/00702/0116/0205/0اشتباه معیار میانگین
5334/04416/0706/0466/0429/0150/0361/00064/0سطح معنی داري

a,b:05/0ست (اهادار بین میانگیندهنده اختالف معنیهر ستون نشانوجود حروف مختلف روي اعداد<p.(

دهد گیاهانی که غنی از ترکیبات مطالعات پیشین نیز نشان می
هاي گوشتی ث کاهش چربی بطنی جوجهفنلی هستند باعپلی
) گزارش نمودند 18حسینی واشان و همکاران (.شوندمی

گردد از افزودن تفاله هسته انار باعث کاهش چربی بطنی می
دلیل داشتن هپوسته انار نیز بطرف دیگر استفاده از عصار

).31،34فنلی باعث کاهش چربی بطنی گردید (ترکیبات پلی
ثیراتی که بر عملکرد کبد دارند ی بدلیل تأفنلترکیبات پلی

ها پذیري و جذب و سوخت وساز چربیتوانند بر گوارشمی
تاثیرگذار باشند. بنابراین در پژوهش حاضر، عصاره پوسته سبز 

ها فنلی بر جذب چربیپلیدلیل داشتن ترکیباتهپسته ب

گذارد و باعث کاهش جذب و سوخت و ساز ثر میاحتماالً ا
ا شده و در نتیجه میزان ابقاء چربی را در محوطه هچربی

شکمی کاهش داد. 
و طحالوزن نسبی هاي مربوط به دادههاي لمفاوي:اندام

ها ارائه شده است. تحلیل داده4بورس فابرسیوس در جدول 
24دهد وزن نسبی طحال و بورس فابرسیوس در نشان می

فته است ولی هاي آزمایشی قرار نگرروزگی تحت تأثیر جیره
400هاي تغذیه شده با سطح در پایان دوره آزمایش، جوجه

قوچی از وزن نسبی طحال و بورس گرم عصاره کلهمیلی
). p>05/0د (باالتري در مقایسه با شاهد برخوردار بودن

هاي گوشتیي از وزن زنده) جوجههاي لمفاوي (درصداثر عصاره پوست سبز دور قم پسته کله قوچی و فندقی بر وزن نسبی اندام- 4جدول 
Table 4. Effect of pistachio hull extract (Pistacia vera) of Fandoghi and Kaleghochi on relative weight of lymphoid

organs (% of live weight) in broilers
بورس فابرسیوسطحالتیمار

روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24
099/0b108/0156/0b118/0شاهد
110/0a216/0251/0ab152/0قوچیگرم کلهمیلی200
151/0a183/0194/0a182/0قوچیگرم کلهمیلی400
124/0b122/0199/0ab130/0گرم فندقیمیلی200
132/0ab146/0339/0ab153/0گرم فندقیمیلی400

0137/0017/00511/0026/0اشتباه معیار میانگین
135/00193/00101/00391/0سطح معنی داري

a,b:05/0ست (اهادار بین میانگیندهنده اختالف معنیوجود حروف مختلف روي اعداد هر ستون نشان<P.(

- αهاي در بررسی تاثیر مکمل) 31(صالح و همکاران
بر وزن توکوفرول استات و سطوح مختلف عصاره پوست

نسبی بورس فابرسیوس، تیموس و طحال گزارش کردند که 
افزودن عصاره پوست انار، سبب افزایش نسبی وزن تیموس، 

) گزارش کردند 32بورس و طحال شد شیرزادي و همکاران (
که وزن نسبی بورس فابرسیوس در پرندگانی که جیره حاوي 

اکسیدانی) را دریافتعصاره کهورك (داراي خواص آنتی
بطور مشابه گزارش شده کردند از پرندگان شاهد بیشتر بود. 

است که استفاده از عصاره گل راعی یا تفاله انار در جیره 
هاي لمفاوي جوجه گوشتی باعث بهبود وزن نسبی اندام

هاي لمفاوي در ) و با توجه به نقش اندام18،32گردد (می
لید پادتن ها، پاسخ ایمنی و عیار توتکثیر و تمایز لنفوسیت

که . در مطالعات پیشین گزارش شده استیابدافزایش می
فنلی پاسخ ایمنی را از طریق بهبود جمعیت ترکیبات پلی

در طی هاي آزادحذف رادیکالومیکروبی مفید روده
). 22شوند (هاي محیطی میتنش

هاي مرتبط با اثر عصاره پوست سبز دو دادهپاسخ ایمنی: 
و فندقی بر عیار پادتن تام، رقم پسته کله قوچی

بر ضد گلبول قرمز گوسفندي در Gو Mهاي ایمنوگلوبولین
ها تحلیل دادهارائه شده است.5هاي گوشتی در جدول جوجه

24دهد که استفاده از عصاره پوست سبز پسته در نشان می
) ولی <05/0Pداري نداشت (روزگی بر پاسخ ایمنی اثر معنی

بر ضد IgGروزگی، عیار پادتن تام و 46ر در پاسخ ثانویه د
SRBCهاي تغذیه شده با عصاره پوست سبز  پسته در جوجه

داري باالتر کله قوچی و فندقی در مقایسه با شاهد بطور معنی
مقدار ترکیبات براساس گزارشات پیشین).>05/0Pبود (

6/15و فندقی3/15رقم کله قوچیپوست سبز پسته فنولیک 
رود ) و احتمال می30ت (اساسیدگرم معادل گالیک/گرممیلی

فنلی این دو عصاره بر تولید پادتن و سطح باالي ترکیبات پلی
) گزارش 27پاسخ ایمنی اثرگذار باشد اولیویرا و همکاران (

که ترکیبات پلی فنلی باعث افزایش میزان ساخت نمودند 
Gگلوبین و بهبود پاسخ ایمنو4-اینترفرون گاما و اینترلوکین
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23......... .......................................................................................................................................1397/ تابستان 20پژوهشهاي تولیدات دامی سال نهم/ شماره 

هاي واکسینه شد. در مطالعات مشابهی با استفاده از در گوساله
فنلی، نیز گزارش شده هاي گیاهی غنی از ترکیبات پلیعصاره
هاي تغذیه شده با این ترکیبات، داراي وزن که جوجهاست 

هاي لمفاوي باالتر و عیار پادتن باالتري در مقایسه نسبی اندام
) نیز 1و همکاران (عبدالمتعال).17،32،34اند (با شاهد بوده

گرم پودر برگ اکالیپتوس در 3گزارش کردند که استفاده از 
گذار تجاري افزایش قابل توجهی در سطح هاي تخمجیره مرغ

هاي سفید خون و شمارش گلوبولین پالسما، افزایش سلول
عیار پادتن در مقایسه با گروه شاهد داشت ولی بر میزان وزن 

از آنجائی که یکی از مشکالت .ثیري نداشتها تأبدن مرغ
هاي اصلی گریبانگیر صنعت طیور، درگیري باال با بیماري

مختلف و سطح ایمنی پایین پرندگان است بنابراین محققین 
دهنده یبات محرك رشد، توسعههمواره بدنبال یافتن ترک

هاي پژوهش حاضر نیز نشان سامانه ایمنی هستند. یافته
دهد که یکی از ترکیبات محرك رشد با قیمت بسیار پایین می

هاي زیست محیطی نیز تواند در جهت کاهش آلودگیکه می
مفید باشد استفاده از ضایعات پوست سبز پسته و تهیه عصاره 

ن محرك سامانه ایمنی است.در جهت استفاده بعنوا

بر ضد گلبول قرمز گوسفنديGو Mهاي اثر عصاره پوست سبز دو رقم پسته کله قوچی و فندقی بر عیار پادتن تام، ایمنوگلوبولین- 5جدول 
هاي گوشتیدر جوجه

Table 5. Effect of pistachio hull extract (Pistacia vera) of Fandoghi and Kaleghochi on total antibody,
Immunoglobulin G and M (IgG & IgM) against sheep red blood cells in broilers

IgGIgMپادتن تامتیمار

روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24
25/5b00/775/1b25/450/375/2شاهد
75/6ab75/850/2a75/525/400/3قوچیگرم کلهمیلی200
25/6a00/925/2a50/600/450/2قوچیگرم کلهمیلی400
75/6a00/975/2a00/600/400/3گرم فندقیمیلی200
00/7a00/950/2ab50/550/450/3گرم فندقیمیلی400

4654/04232/04518/03028/04958/04232/0اشتباه معیار میانگین
1123/00169/06013/05628/06957/00014/0سطح معنی داري

a,b:05/0ست (اهادار بین میانگیندهنده اختالف معنیوجود حروف مختلف روي اعداد هر ستون نشان<P.(

رخنیمهاي مرتبط با دادههاي بیوشیمیایی خون: فراسنجه
غذیه شده با عصاره هاي گوشتی تلیپیدهاي خونی جوجه

ارائه 6پوست سبز دو رقم پسته کله قوچی و فندقی در جدول 
افزودن عصاره پوست سبز پسته کله قوچی و شده است.

خون HDLهر چند بر غلظت فندقی به جیره جوجه گوشتی 
باعث ) ولی عصاره پوست سبز پسته <05/0Pتأثیري نداشت (

و LDLروزگی و کاهش 46و 24کاهش کلسترول در 
و اثر )>05/0P(گردیدروزگی 46گلیسرید خون در تري

فندقی بر کاهش میزان کلسترول عصاره پوست سبز پسته 
ترکیبات فنلی روي لیپیدهاي خونی اثر بسیار شدیدتر بود.

ها حفاظتی دارند و باعث کاهش میزان اکسیداسیون آن
ته و شوند از طرف دیگر بر متابولیسم کلسترول نیز اثرگذاشمی

ه بطور مشاب).24(گردند باعث کاهش کلسترول خون می
) گزارش نمودند عصاره پوست انار بدلیل 31صالح و همکاران (

خون گلیسرید فنلی باعث کاهش تريداشتن ترکیبات پلی
فنلی از . احتماال مصرف ترکیبات غنی از ترکیبات پلیگرددمی

طریق افزایش دفع کلسترول، کاهش فعالیت آنزیم
آسیل - oردوکتاز و استرول -هیدروکسی متیل گلوتاریل کوآ

). 9گردند (باعث کاهش میزان کلسترول خون میترانسفراز 

هاي )، در آزمایشی اثرات افزودنی21خسروي و همکاران (
بیوتیکی را با گیاه گزنه مورد مقایسه قرار محرك رشد آنتی

ه گیاه گزنه دادند. این محققین گزارش کردند استفاده از عصار
در مقایسه HDLو افزایش LDLباعث کاهش عددي سطح 

) نیز در بررسی 19شود. کریمی و همکاران (با تیمار شاهد می
گیاه دارویی بر لیپیدهاي خون جوجه گوشتی به این 6اثر 

نتیجه رسیدند که تیمار اکالیپتوس داراي باالترین غلظت 
HDLترین غلظت و پایینLDLها بود و با اردر بین تیم

سطح درنیزاکالیپتوس.داري داشتتیمار شاهد اختالف معنی
باعث کاهش مورد ژاپنیبلدرچینجیرهدر درصد 25/0و 5/0

گروهبادر مقایسهکلچربیوLDLکبد، کلسترولغلظت
) تغذیه تفاله پوست انار نیز باعث کاهش 14شاهد گردید (

هاي گوشتی جوجهنخوHDLافزایش وLDLکلسترول و 
بنابراین با توجه به خطر باالي لیپیدهاي خونی .)16گردید (

عروقی و افزایش رسوب -هاي قلبیدر افزایش بروز بیماري
هاي ترکیبات در دیواره مجاري خونی و افزایش بروز سکته

قلبی در انسان و پرنده، استفاده از عصاره پوست سبز پسته 
ثر باشد.وارض مؤتواند در جهت کاهش این عیم
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هاي گوشتیجوجهلیتر)گرم بر دسیهاي خونی (میلیغلظت لیپیدرقم پسته کله قوچی و فندقی بر اثر عصاره پوست سبز دو- 6دول ج
Table 6. Effect of pistachio hull extract (Pistacia vera) of Fandoghi and Kaleghochi on blood lipid profile (mg/dl) of broilers

گلیسریدتريLDLHDLکلسترولتیمار
روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24

a95/154a1/21638/105a49/16238/3022/3445/60a73/65شاهد
a40/152b4/16783/86ab70/12933/2845/3273/48ab63/47قوچیگرم کلهمیلی200
b83/127c9/12814/104c65/8353/2805/4203/44b03/41قوچیگرم کلهمیلی400
ab40/136bc4/14138/89bc19/10168/2903/3183/43b20/37گرم فندقیمیلی200
b15/116bc2/14073/102bc26/9970/3353/3335/42b87/42گرم فندقیمیلی400

587/5754/8956/5458/10241/2851/2647/6241/4معیار میانگیناشتباه
0008/00001/01694/00007/04692/01086/03331/00023/0سطح معنی داري

a,b:05/0ست (اهادار بین میانگیندهنده اختالف معنیهر ستون نشانوجود حروف مختلف روي اعداد<P.(

هاي گوشتی وکز خون جوجهغلظت پروتئین تام و گل
تغذیه شده با عصاره پوست سبز دو رقم پسته کله قوچی و 

ارائه شده است. عصاره 7روزگی در جدول 46و 24فندقی در 
پوست سبز پسته بر غلظت پروتئین تام و گلوکز خون اثر 
نداشت ولی باعث کاهش میزان فعالیت آنزیم آسپارتات 

)، میزان فعالیت >05/0pید (روزگی گرد46آمینوترانسفراز در 
روزگی تحت تأثیر 46و 24آنزیم آالنین آمینوترانسفراز در 

تیمارهاي آزمایشی قرار نگرفت. میزان فعالیت آنزیم آسپارتات 

دهنده وضعیت عملکرد کبد است هر چه آمینوترانسفراز نشان
رود میزان فعالیت آنزیم مذکور بیشتر باشد احتمال می

یشتر باشد کاهش میزان فعالیت آن نشاناختالالت کبدي ب
دهنده عملکرد بهتر کبد است. در مطالعات پیشین نیز استفاده 

فنلی در جهت کاهش فعالیت آنزیم  آسپارتات از ترکیبات پلی
و بهبود عملکرد کبد موثر بوده است.)AST(آمینوترانسفراز

عث بطور مشابه استفاده از تفاله انار در جیره جوجه گوشتی با
). 17گردید (ASTکاهش میزان فعالیت 

هاي گوشتیجوجههاي بیوشیمیایی خونفراسنجهرقم پسته کله قوچی و فندقی بر اثر عصاره پوست سبز دو- 7جدول 
Table 7. Effect of pistachio hull extract (Pistacia vera) of Fandoghi and Kaleghochi on blood biochemical parameters

of broilers

تیمار
گلوکز

لیتر)گرم بر دسی(میلی
تام پروتئین

لیتر)گرم بر دسی(میلی
آسپارتات آمینوترانسفراز

(واحد در لیتر)
آالنین آمینوترانسفراز

(واحد در لیتر)
روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24روزگی46روزگی24

71/19780/168220/3287/449/192a84/274543/2663/1هدشا
72/18404/185058/3980/355/175b71/213608/1635/1قوچیگرم کلهمیلی200
88/18344/152233/3520/486/172ab33/244320/2395/1قوچیگرم کلهمیلی400
80/19513/178382/3948/338/155b28/223603/1538/1گرم فندقیمیلی200
94/20583/195325/3807/359/181b73/218875/1287/1گرم فندقیمیلی400

941/9426/132269/02201/0224/11707/102876/03326/0اشتباه معیار میانگین
4999/02501/08752/01965/02211/00062/01201/09159/0سطح معنی داري

a,b:05/0ست (اهایانگیندار بین مدهنده اختالف معنیهر ستون نشاند حروف مختلف روي اعدادوجو<P.(

هاي این مطالعه نشان داد افزودن عصاره آبی پوستیافته
و فندقی به جیره جوجه گوشتی در سطح پسته کله قوچیسبز
بهبود عملکرد، پاسخ ایمنی وباعث گرم در کیلوگرممیلی400

گردد. بنابراین استفاده از سطح کاهش لیپیدهاي خون می
ppm400و فندقی در عصاره پوست سبز پسته کله قوچی

گردد.جیره جوجه گوشتی توصیه می
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Abstract
In order to investigate the effects of Aqueous extract of phenolic compounds in green hulls

of two varieties Pistachios green hull Kaleghochi and Fandoghi on performance and carcass
characteristics, blood biochemical parameters and immune response of broiler, a total of 220
male day old chicks (Ross 308) were allocated to 20 experimental units in a completely
randomized design with five treatments, four replicates and 11 birds each. Treatments were 0,
200 and 400 mg/kg of water extract of Kaleghochi and 200 and 400 mg/kg of water extract of
fandoghi. Body weight, feed intake and feed conversion ratio were measured at the end of each
of three nutrition periods including starter (0-10 days), grower (11-24 days) and end (25-46
days). Two birds of each replicate were slaughtered and bleed to measure the blood biochemical
parameters and immune system at 24 and 46 days. Results were indicated that the body weight
gain and feed intake were higher in 400mg/kg Kaleghochi pistachio hulls extract as compared to
control. The FCR were decreased when birds fed 400mg/kg Kaleghochi pistachio hulls extract.
There were no significant differences among treatments for relative weight of carcass organs
except for abdominal fat. The both pistachio hulls extract decreased the abdominal fat,
cholesterol, triglyceride, and LDL (P<0.05). The enzyme activity of aspartate aminotransferase
was decreased when birds fed both pistachio hulls extract. The pistachio hull extract improved
the immune response against SRBC as compared to control. It is concluded that
supplementation of Kaleghochi and/or Fandoghi pistachio hulls extract may improve the
performance, immune response, decrease abdominal fat and blood lipid profile of broiler
chickens.

Keywords: Abdominal fat, Cholesterol, Pistachio hull extract, Antibody titer, FCR
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