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Introduction1: The use of agricultural and food industry by-products in animal feed leads to a reduction in 

breeding costs. In addition application of agricultural waste in poultry feed also reduces the environmentally 
harmful effects. One of these by-products is pistachio green peel, which is produced in food industries. Common 
pistachio (common pistachio in the market) with the scientific name Pistacia vera is a plant of the genus 
Anacardiaceae. Iran is the world's largest pistachio producer with 58% of the world's pistachio production. 
Research has shown that about four hundred thousand tons of pistachio by-products are produced annually in 
Iran and large volumes in the harvest season and high humidity of these products cause environmental pollution 
and pistachio orchards. Pistachio green peel has a parenchymal and fibrous structure and contains water, sugars, 
proteins, fats, minerals, vitamins, color compounds and terpenes. Green pistachio skin contains 4425.45 Kcal/kg 
of gross energy, 32.64% of dry matter, 11.24% of crude protein, 15.38% of crude fiber, 13.13% of ash, 5.79% of 
ether extract, 1.08 of calcium, 0.11% of phosphorus, 0.31% of magnesium, 4.44% of potassium. The 
concentrations of iron, manganese, copper and zinc in pistachio green peel are 660.68, 23.6, 16.23 and 5.27 
mg/kg, respectively. There are significant amounts of alpha-pinene, alpha-terpinolene, flavonoids and phenolic 
compounds. Food sources rich in phenolic compounds have a set of physiological properties including 
antioxidant, antimicrobial, anti-mutagenicity, lipoprotein oxidation inhibitor and have platelet aggregation, anti-
inflammatory activity  and strengthen the immune response. The use of pistachio green peel extract improved the 
growth performance of broiler chickens, blood lipids and abdominal fat. The use of pistachio green skin extract 
in the diet of broiler infected with Staphylococcus aureus improved growth performance, increased antibody titer 
against sheep erythrocytes, decreased blood lipids and microbial population of the gastrointestinal tract of 
broilers. Therefore, the aim of this research was to investigate the effect of Green Pistacia of kallequchi and it’s 
processed with urea on growth performance, blood indices, immune response and jejunum morphology of broiler 

chickens . 
Materials and Methods: A total of 280 male broilers were randomly distributed in 28 experimental units 

including 7 treatments, 4 replicates and 10 chicks each. The experimental diets consisted of the levels of 0, 1.5, 
3, and 5% of the raw and processed green hull of kallequchi pistachio. The broilers were fed with three dietary 
programs including starter (1-10 days), grower (11-24 days), and finisher (25-42 days). At the end of each 
period, the body weight gain and feed consumption were recorded and the feed conversion ratio was calculated. 
Two birds of each replicate were slaughtered and their blood was gathered to analyze the biochemical blood 
indices at 42 days of age. The data were analyzed with SAS software and the mean was compared with the 
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Tukey test at 0.05. 
Results and Discussion: The addition of green hull of pistachio and its processed to diets cause a decrease in 

the feed conversion ratio during the starter and the whole period of the experiment (P≤0.05). In the starter period, 
adding 3% of the green hull of the pistachio increased the body weight gain compared to the control (P <0.05). 
The pistachio green hull increased total antibody and immunoglobulin G antibody titer against sheep red blood 
cells compared to control (P≤0.05). Experimental diets decreased serum cholesterol and LDL concentrations 
compare to control (P≤0.05). The green hull of kallequchi pistachio and its processed increased the villus height 
and decreased villus width and the ratio of height to crypt depth compared to the control (P≤0.05). Different 
levels of kallequchi pistachio green hull and its processed increased relative weight of the breast, heart, burs 
fabricius and decreased abdominal fat compared to control (P≤0.05). The same findings were reported by 
researchers that pistachio green hull extract decreased blood lipids and increased the immune response of broiler 
chickens (Yousefi et al., 2018; Hosseini Vashan et al., 2020). 

Conclusion: It is concluded that adding green hull of kallequchi pistachio up to 5% into broiler diets may 
improve growth performance, however, the addition of 3% could reduce cholesterol, FCR and improve the 
immune response of broiler chickens. 

 
Keywords: Antibodies, Broiler chicks, Cholesterol, Lipid profiles, Pistachio. 
 



 983...     اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده احمدی کهنعلی و همکاران، 

 ایران علوم دامیژوهشهای پنشریه 
Homepage: https://ijasr.um.ac.ir/ 

 

 مقاله پژوهشی

اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد، پاسخ ایمنی، 

 های گوشتیشناسی ژژنوم جوجههای بیوشیمیایی خون و ریختشاخص
 

 4، هادی سریر3، محسن مجتهدی*2، سید جواد حسینی واشان1راضیه احمدی کهنعلی

 12/50/2055تاریخ دریافت: 

 10/5۰/2055ازنگری: تاریخ ب

 12/5۰/2055تاریخ پذیرش: 
 

اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده باا اوره  . (1041) .ه، سریرو  .،م، مجتهدی .،ج .س حسینی واشان، .،احمدی کهنعلی، ر
 .379-393، (3)10 ،های علوم دامی ایرانوهشپژ. های گوشتیشناسی ژژنوم جوجههای بیوشیمیایی خون و ریختبر عملکرد، پاسخ ایمنی، شاخص

 

 چکيده

های بیوشایمیایی خاون، پاساخ    بر عملکرد، شاخص با اورهشده  یو فرآورخام یپوست سبز پسته کله قوچپودر  اتاثر ارزیابی منظوربه ،پژوهش این
 تکرار چهار تیمار، هفتتصادفی در  کامالً طرح قالب در گوشتی جوجه خروس قطعه 234 تعداد .شد های گوشتی انجامشناسی روده جوجهایمنی و ریخت

قوچی خام و فرآوری شده بود. درصد پوست سبز پسته کله 5و  3، 5/1های آزمایشی شامل سطوح صفر، جوجه در هر تکرار توزیع شدند. جیره قطعه 14 و
(. در P<45/4ن و کل دوره پرورش در مقایسه با شاهد کاهش داد )تبدیل خوراک را در دوره آغازیضریب قوچی یا فرآوری شده آنپوست سبز پسته کله

قاوچی شاد   درصاد پوسات پساته کلاه     پنجقوچی باعث وزن بدن باالتر در مقایسه با شاهد و تیمار پوست سبز پسته کله درصد دوره آغازین، افزودن سه
(45/4≥P افزودن پوست پسته کله قوچی موجب افزایش عیار پادتن تاام و ایمنو .)  گلوباولینG    قرماز گوسافند در مقایساه باا شااهد شاد      علیاه گلباو 
(45/4>P) .باعث کاهش غلظت کلسترو  و  های آزمایشیجیرهLDL در مقایسه با شاهد شدند خون سرم (45/4>P .)درصد پوسات پساته    سه سطح

نشاان داد و افازایش وزن نسابی ساینه، قلاب،      ساطوح   ساایر  باه  را نسبت ژژنوم عرض پرز کمترینو ارتفاع پرز  شیافزا نیشتریب ،شده یفرآور خام و
افزودن که  این. نتیجه نهایی، (P<45/4) شدمشاهده  درصد پوست پسته در مقایسه با شاهد سهو کاهش درصد چربی بطنی در سطح فابرسیوس بورس

تواند باعث کاهش کلسترو ، ضریب تبدیل یدرصد م سهدرصد باعث بهبود صفات عملکردی شد، هرچند سطح  پنجقوچی تا سطح پوست سبز پسته کله
 های گوشتی شود.و بهبود پاسخ ایمنی جوجه

 

  .کلسترو ، نیمرخ لیپیدی گوشتی، عیار پادتن،های پسته، جوجه  هاي كليدي:واژه
 

 1مقدمه 

 و صرفهبه مقرون هایروش از یکی عنوانبه طیور تولید و پرورش
 د.شومی محسوب انسان د نیازمور حیوانی پروتئین تأمین جهت کارآمد

 مناابع  به انسان نیاز ضرورت و دنیا روز افزون جمعیت رشد به توجه با
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 طیور گوشت ویژهبه گوشتی هایفرآورده تولید میزان افزایش پروتئینی،

 ضروری ارزشمند است، فرآورده یک ای،تغذیه و اقتصادی از لحاظ که

مواد خوراکی مورد اساتفاده   رسد. با توجه به اینکه بخشی ازمی نظر به
در جیره طیور با مواد غذایی انسانی مشترکند، بنابراین همواره محققین 

تار و ارزش غاذایی   دنبا  یافتن مواد خوراکی جدید با قیمت مناسبهب
مناسب هستند. استفاده از ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه 

 ،و از طار  دیگار   شاود های پرورشی منجر مای دام به کاهش هزینه
محیطای  مصر  ضایعات کشاورزی در تغذیاه طیاور خطارات زیسات    

(.  et al.,Persia 2003دهاد ) را نیاز کااهش مای    هاآنناشی از دفع 
یکی از این محصوالت فرعی، ضایعات فرعی پوست سبز پسته اسات  

 معماولی )پساته   تهشود. پسکه در کارخانجات صنایع غذایی تولید می

https://ijasr.um.ac.ir/
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 تیاره  گیاهاان  از Pistacia vera علمای  نام بازار( با در رایج خوراکی

 عمومااً  پسته، جنس مختلف هایاست. گونه پسته تیره آناکاردیاسه یا

 پساته  تنهاا  خشکی هساتند.  مقابل در مقاوم و خودرو وحشی، درختان

 خصاات مش و ابعاد و اندازه ظاهری، رنگ، ساختار شکل، نظر از ایران

 و طعا   کیفیات  نظار  از کهطوریبه دارد، متنوعی بسیار ارقام آن، مغز
ایاران باا    .( et al.,Ahmadi 2020) همتاسات بی دنیا در شکل، تنوع

هزار تان پساته،    337دنیا و مقدار  پسته تولید داشتن حدود سی درصد
 Ahmadi)قارار دارد   ه جهاان پست کنندهین تولیدتربزرگ در رتبه دوم

2020 et al.,).  چهارصاد   حدود ساالنه که است داده نشان تحقیقات
 انباوه  حج  شود ومی تولید کشور در پسته فرعی محصوالت تنهزار 

 محیط باعث آلودگی محصوالت این باالی رطوبت و برداشت فصل در

 (. et al.,Bohluli 2010د )شومی پسته هایباغ و زیست
درصد سطح زیر کشات رتباه او  و رقا  کلاه      04رق  اوحدی با 

 در سااله  قوچی رتبه دوم سطح زیر کشت پسته کشور را دارناد. هماه  

 طای فرآیناد   کرماان  اساتان  خصاو  به کشور خیزپسته نقاط تمامی

 ریختاه  دور بیشاتر  و تولیاد  زیاادی  پوسات  تازه، پسته از گیریپوست

 ساعت 20 از در کمتر بقایا (. این et al.,Tangestani 2011شود )می

 مولاد  قاار   گاذرانی زمساتان  بارای  را مناسابی  بساتر  و شاده  فاساد 

 آلاودگی  باعث که کندمی فراه  ( 1فالوس آسپرژیلوس( آفالتوکسین

 باعاث  در نهایات،  و پساته  محصو  شدن ارزش ک  و پسته محصو 

 از (.7Shakeri and Fazaeli, 200شوند )می محیطی زیست آلودگی

به تولید اسانس، وجود ترکیباات   توانمی پسته سبز پوست کاربردهای
 Aminian) کارد  اشااره  اکسنده، مواد ضد قارچی و ضد میکروبای پاد

and Shaker Ardakani, 2008)  ( گلای و همکااران . et al.,Goli 

پساته، درصاد قابال تاوجهی      سابز  پوسات  که کردند ( گزارش2005
، 3/15مقدار ترکیبات فنولیک رق  کلاه کاوچی    .دارد فنولیک ترکیبات
میلای گرم/گارم معااد      1/31آقایی  ، احمد3/13، فروتنی0/15فندقی

-رقا   (. تماام  et al.,Rajaei 2010گالیک اسید گزارش شده است )

 فنولیک ترکیبات توجه قابل سطح دارا بودن دلیلبه پوست پسته های

 پیکریل فنیل دی با ضدرادیکالی خاصیت آزمون(پاداکسندگی  خاصیت

 ضادمیکروبی  و ((Diphenyl-1-Picrylhydazyl, DPPH هیدرازیل
 ,2) بتاهیدروکسی تولاونن  از حتی موارد از برخی در که مناسبی دارند

6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol, BHTخاصیت ضاد  ( آزمون
 ,2,2اساید )  ساولفونیک  بنزوتیاازولین  اتیال  آزیناوبیس  باا  رادیکاالی 

Azinobis 3-Ethylbenzothiazolin-6-Solfonicacid, ABTS) )
 تواند می پسته سبز پوست هاپژوهش این هاییافته طبق که بود بیشتر

 استفاده فعا  زیستی ترکیبات دسترس قابل و ارزان منبع یک عنوانبه

 (. et al.,Rajaei 2010) دشو

 آب، آن در و دارد فیباری  و پارانشیمی ساختمان پسته سبز پوست

                                                           
1- Aspergillus Flavus 

 و رنگای  ترکیبات ها،ویتامین معدنی، مواد چربی، پروتئین، دی،قن مواد
 حاوی  پسته سبز (. پوست et al.,Vahmani 2006دارد ) وجود ترپنی

Kcal/kg05/0025 20/11خشاک،   مااده  درصاد  00/32 خام، انرژی 
 ترخاکسا  درصاد  13/12 خاام،  فیبر درصد 33/15خام،  پروتئین درصد

فسافر،   درصد 11/4کلسی ،  درصد 43/1خام،  چربی درصد 79/5خام، 
پتاسی  است غلظات عناصار آهان،     درصد 00/0منیزی ،  درصد 31/4

 27/5و  23/10، 0/23، 03/004 برابار  ترتیاب باه منگنز، مس و روی 
 گرم در کیلوگرم است در پوست سبز پسته؛ مقادیر قابل تاوجهی میلی

وجاود دارد   فنولیاک  ترکیباات  و فالونونیادها  ولن،ترپین آلفا و پینن لفاآ
(2007 et al.,Chahed  .)فنولیاک  ترکیباات  از غنای  خوراکی منابع 

 Rajaeiپاداکساندگی )  شامل فیزیولوژیکی هایویژگی از ایمجموعه

2010 et al., ضاد ،)  ( 2007میکروبای et al.,Pereira  بازدارناده ،) 

 تقویات  و ضادالتهابی  ها، فعالیتپالکت تجمع و لیپوپروتئین اکسایش

. اساتفاده از عصااره   ( et al.,Wang 1999) ناد دار را ساامانه ایمنای  
یادهای  پوست سبز پسته باعث بهبود عملکرد رشد جوجه گوشاتی، لیپ 

(. اساتفاده از عصااره    et al.,Yosefi 2018خونی و چربی بطنی شد )
باعاث   اساتافیلوکوکوس اورناوس  پوست سبز پسته در جیره آلوده باه  

گلبو  قرمز گوسفندی، بهبود عملکرد رشد، افزایش عیار پادتن بر ضد 
-جوجاه گوارشای  کاهش لیپیدهای خونی و جمعیت میکروبی مجرای 

 (.et al.,Vashan -Hosseini 2020های گوشتی شد )
 ساریعی  یفساادپذیر  و بااال  رطوبت محصو  این که ییجا از آن

 کاردن،  سایلو  با تواندارد، می تانن یاضدتغذیه ماده ،طرفی از و دارد

 پسته پوست در موجود نتان میزان ه  و کرد جلوگیری آن فساد از ه 

 et al.,Ghaffari داد. غفااری و همکااران )   کااهش  درصاد  30 تا را

 بدون تواندپسته می فرآوری جانبی کردند، محصوالت ( گزارش2014

 جیره در درصد 34 سطح تا علوفه بعنوان شیر ترکیب و تولید در تداخل

سیلو که مطالعات علمی حاکی از آن است  .استفاده شود شیری بزهای
تواناد باعاث بهباود    مای  ،هایی مانناد اوره نمودن و استفاده از افزودنی

 هاااا و محصاااوالت فرعااای شاااودای ایااان پساااماندارزش تغذیاااه
(2014 et al.,Ebrahimpour )( 2014. نوبخت Nobakht, گزارش )

گذار تغذیه شده با سه درصد تفالاه انگاور   های تخ عملکرد مرغ ،نمود
گذاری و وزن تخ  مرغ، توده فرآوری شده با اوره باالترین درصد تخ 

هاای دامای،   تخ  مرغ تولیدی مشاهده شد. با توجه به کمباود نهااده  
خاوارکی   عنوان ماواد بههای جانبی گیاهان توجه به استفاده از فرآورده

و نیز کمبود اطالعات در این زمینه؛  جدید و حاوی ترکیبات پاداکسنده
منظور بررسی اثارات اساتفاده از پوسات سابز پساته      بهتحقیق حاضر 

های بیوشایمیایی  فرآوری شده با اوره بر صفات عملکرد رشد، شاخص
 های گوشتی اجرا شد.خون، پاسخ ایمنی، ریخت شناسی روده جوجه
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 هاوشمواد و ر

پوست سبز پسته مورد آزماایش از ارقاام پساته کلاه قاوچی و از      
 ی، ابتدامنظور فرآوربهکیلوگرم تهیه شد.  04مقدار به منطقه ب  کرمان
خارد شاد.    متار میلی پنجتوسط آسیاب با قطر منافذ پوست سبز پسته 

گرم اوره مخلاوط شاد، ساپس باا      24سپس هر کیلو از پوست سبز با 
 یکیپالست هایسهیپوست سبز پسته و آب در ک پودر 1:1 یننسبت وز
هاوا   یداخل ه  قرار گرفت تاا از نفاوا احتماال    یکیپالست سهی)چند ک
 ،اطمینان کامل از عدم نفاوا هاوا   شد و پس از ختهیر( شود یریجلوگ

shan Va-Hosseiniشد ) لویروز س 04مدت به یکیپالست هایسهیک

2020 et al.,) هوازی مناسبی برای فعالیات میکروبای و   تا محیط بی
های پوست سبز پسته فارآوری شاده و   نمونه تجزیه تانن فراه  شود.

نشده مورد تجزیه تقریبی قرار گرفت. میزان انرژی خام )کیلوکالری در 
کیلوگرم(، درصد ماده خشک، پروتئین خام، چربی خام، خاکستر، فیبار  

روش باه    در شوینده خنثی و فیبر نامحلو  در شوینده اسیدینامحلو
 ( تعیین شد.AOAC, 2005انجمن ملی تجزیه شیمی )

 14تاا   1) نیآغااز  رهیا ج یامرحلاه  سهاز برنامه  آزمایش، نیا در
( اساتفاده  یروزگا  02تا  25) یانی( و پایروزگ 20تا  11(، رشد )یروزگ
راس و باا   شارکت شده توسط  هیتوص اجاتیها بر اساس احترهیشد. ج

شدند و اندازه ارات باا توجاه باه      یتنظ UFFDAافزار استفاده از نرم
 داده شاد  رییا تغ یشا یآزما یهارهیج هیمرحله ته سهدر  ،هاسن جوجه

 .(3و  2و  ا)جد
تیمار آزمایشی شامل شاهد، پوسات سابز پساته کلاه      هفتتعداد 

 یدرصد(، پوست سبز پسته کله قاوچ  5و  3، 5/1)سطح  سهدر  قوچی

هار  کاه   بودناد  درصد( 5و  3، 5/1سطح ) سهبا اوره در  شده یفرآور
، باود  قطعاه جوجاه   14تکارار و هار تکارار شاامل      چهار یدارا ماریت

اساتفاده   343راس  سویه یخروس گوشت وجهقطعه ج 234از مجموعاً 
-بارای انادازه   ام شاد. انج یتصادف کامالًقالب طرح  طرح در نیشد. ا

هاا تاوزین   جوجاه  02و  20، 14گیری صفات عملکردی، در روز او ، 
بارای   ،هاا ثبات شاود   شدند تا میزان وزن بدن و افزایش وزن جوجاه 

اک ابتدا میزان خوراک توزیاع شاده در هار    ررکوردبرداری مصر  خو
میاازان مااازاد مصاار   02و  20، 14روز، وزن و سااپس در روزهااای 

-و میزان مصر  خوارک مصر  شد و بارای باازه   ریآوجمعخوراک 

های زمانی فوق میزان ضریب تبدیل خوراک مصار  شاد. شااخص    
 نیز برای دوره پایانی با استفاده از فرمو  زیر محاسبه شد   (PI)تولید

طو  دوره پرورش (/ ) درصد زنده ماانی  ×) ضریب تبدیل خوراک
 ) =PIافزایش وزن به کیلوگرم×

روزگی از هر واحد آزمایشای   02و  20سنین  در ،برای این منظور
ترتیاب از وریاد زیار    بهکه شد قطعه جوجه انتخاب  دوطور تصادفی به

. آوری شدخون جمع یبا  و از طریق ورید وداج در حین کشتار نمونه
هاای خاون ساریعًا باه آزمایشاگاه منتقال شاده و باا دساتگاه          نمونه

دقیقاه ساانتریفیوژ شاده و     14ت مدبهدور در دقیقه  2544سانتریفیوژ 
 گلاوکز،  پاروتئین،  آلبومین، کلساترو ،  پالسما و سرم جدا شد. غلظت

 هاای کیات  با استفاده از خون پالسمای LDLو HDL گلیسرید، تری
سانجی ناوری   طیاف  دساتگاه  و آزماون  شرکت پارسی تشخیص کمّ

 Geasan) 244اتوآناالیزر( ماد  جساان چا      خودکار )اسپکتوفتومتر

chem 200, Italyشد ( تعیین . 

 
 ترکیبات پوست سبز پسته کله قوچی و پوست سبز پسته کله قوچی فرآوری شده با اوره -1جدول 

Table 1- The chemical composition of raw and urea-treated pistachio green hull  
اوره با شده فرآوری سبز پوسته  

Urea treted pistachio green hull  
پسته سبز پوسته  

Pistachio green hull  
 واحد
Unit 

  یمغذ مواد
Nutrients  

4177.34 4069.33 kcal/kg انرژی خام 
Gross Energy 

45.06 95.04 g/kg ماده خشک 
Dry matter 

19.94 12.90 g/kg پروتئین خام 
Crude protein 

5.67 7.38 g/kg چربی خام 
Ether extract 

12.60 12.12 g/kg خاکستر 
Ash 

26.49 54.11 g/kg 
ثیفیبر نامحلو  در شوینده خن  

Neutral detergent fiber 

15.24 17.08 g/kg   یدی درشوینده اسفیبرنامحلو  
Acid detergent fiber 
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  یتجوجه گوش هیدر تغذبا اوره  شده یفرآور و خاممختلف پوست سبز پسته  سطوح یحاو یهاترکیب شیمیایی جیره -3 ولجد

Table 3- The chemical composition of the broiler chicken diets contained pistachio green hull 

رسدست قابل فسفر  
Available 

phosphorus 

(%) 

 کلسی 
Calcium 

(%) 

 +متیونین
نسیستئی  

Met+ cys 

(%) 

 لیزین
Lysine 

(%) 

امخ فیبر  
Crude 

fiber 

(%) 

 چربی
 خام

Ether 

extract 

(%) 

 نپروتئی
 خام

Crude 

protein 

(%) 

  انرژی
 ساز و سوخت

Metabolizable 

energy (kcal/kg) 

 تیمار
Treatment 

 دوره
Period 

0.52 1.05 0.92 1.13 3.87 2.26 23.05 2990 Control 

 آغازین
Starter 

(1-10 

days) 

0.52 1.04 0.92 1.13 3.87 2.28 23.02 2992 1.5% PGH 1 

0.52 1.05 0.92 1.12 3.91 2.29 23.00 2993 3% PGH 

0.52 1.05 0.92 1.12 3.98 2.30 23.00 2888 5% PGH 

0.52 1.05 0.92 1.13 3.87 2.27 23.02 2990 1.5% UPGH 

0.52 1.04 0.92 1.14 3.90 2.28 23.00 2994 3%UPGH 

0.51 1.05 0.92 1.13 3.94 2.29 23.00 2990 5%UPGH 

0.47 0.95 0.82 1.20 3.97 3.15 21.00 3110 Control 

 رشد
Grower 

(11-24 

days) 

0.47 0.95 0.82 1.20 4.06 3.28 21.01 3110 1.5% PGH 

0.47 0.95 0.82 1.20 4.15 4.12 21.00 3109 3% PGH 

0.47 0.95 0.82 1.20 4.29 4.78 21.00 3110 5% PGH 

0.47 0.95 0.82 1.20 3.97 3.56 21.00 3108 1.5% UPGH 

0.47 0.95 0.82 1.19 4.06 4.11 21.02 3109 3%UPGH 

0.47 0.95 0.82 1.20 4.15 4.72 21.03 3110 5%UPGH 

0.42 0.85 0.76 1.01 3.65 4.53 18.52 3200 Control 

 پایانی
Finisher 

(25-42 

days) 

0.42 0.85 0.76 1.01 3.75 4.64 18.50 3195 1.5% PGH 

0.42 0.85 0.76 1.01 3.83 5.24 18.50 3195 3% PGH 

0.42 0.85 0.76 1.01 3.99 6.25 18.50 3195 5% PGH 

0.42 0.85 0.76 1.01 3.72 4.52 18.50 3195 1.5% UPGH 

0.42 0.85 0.76 1.01 3.79 5.73 18.51 3195 3%UPGH 

0.42 0.85 0.76 1.01 3.90 6.55 18.52 3195 5%UPGH 

1 PGHپوست سبز پسته خام؛ : UPGH: ده با اورهپوست سبز پسته فرآوری ش 
1 PGH: Pistachio green hull; UPGH: urea-treated Pistachio green hull 

 

روزگای، دو قطعاه    02پس از کشتار در  :روده یشناسختیر
 کیا ژژناوم روده بار  میاانی از قسمت  متریسانت کی ،جوجه از هرتکرار

بافات،   تیا درصد شستشو و جهت تثب نه یولوژیزیجدا و توسط سرم ف
ساعت قرار داده شد.  20مدت بهدرصد  14 نفرمالی محلو  در هانمونه

و تاا زماان    ضیتعاو  نیالمحلو  فرما  ،هیساعت اول 20پس از گذشت 
 هاا شاد. ساپس نموناه    یدرصد نگهدار 14 نیدر فرمال شیانجام آزما

 شگاهیبه آزما یبافت شناس هایشاخص یریگبرش و اندازه هیته برای
 یناور  کروساکو  یشده، از م هیته یهابافت یبررس یمنتقل شد. برا
نصاب شاده    نیاستفاده شد. سپس با کماک دوربا   وتریمتصل به کامپ

و باا اساتفاده از    هیا از محل مناسب ته هاییعکس کروسکو یم یور
(، پات یتا محل اتصاا  کر  یلی)از نوک و یلیافزار مربوطه، ارتفاع ونرم

 ( et al.,Laudadio 2012)روش باه  پات یعماق کر  ،یلا یعارض و 
 .دشمحاسبه 

میزان عیار پادتن تام علیه گلباو    تعیین منظوربه ایمنی: پاسخ
ترتیب تزریق بهروزگی  35و  13قرمز گوسفند به سیاهرگ زیر بالی در 

درصاد گلباو  قرماز گوسافند      15و 14لیتار سوسپانسایون   یک میلی

(1SRBC) ر تزریق شد. هفت روز بعاد از  به سه قطعه جوجه از هرتکرا
 گیریلیتری خون میلی پنج سرنگ از استفاده با هاجوجه با  سیاهرگ

 تصاادفی  صاورت باه روزگای   02 در جوجاه  دو پن هر از آمد، عملهب
 Gشد و سرم آن برای تعیین عیار پادتن تام و ایمنوگلوبین  گیریخون
 روش هموگلوتیناساایون اسااتفاده شااد  بااه SRBCباار ضااد   Mو 
(2012 et al.,Vashan -Hosseini.) 

هاا پاس از بررسای نرماا  باودن توساط       داده آمااري:  تجزیه
( و رویااه خطاای عمااومی مااورد تجزیااه 1/9) SASافاازار آماااری ناارم

تفاوت  شرح ایل بود.همد  آماری مورد استفاده ب ،واریانس قرار گرفتند
 45/4داری تفاده از آزمونه توکی کرامر در سطح معنای ها با اسمیانگین

بررسی شد و برای بررسی اثر فرآوری، از آزموناه مساتقل اورتوگناا     
 (.P >45/4استفاده شد و اثر فرآوری در برابر خام با ه  مقایسه شد )

Yijk= µ+Ai+ eij                                     )1( معادله 
اثار   :iA : میانگین جمعیات؛ µ ر هر مشاهده؛: مقداijkYکه در آن، 
 باشند.می : اثر خطای آزمایشije و جیره آزمایشی

                                                           
2- Sheep Red Blood Cells 
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 نتایج و بحث

 یوست سبز پسته کله قاوچ اثر پ مربوط به جینتا عملکرد رشد:
مصار   هاای عملکارد رشاد شاامل     شااخص  بار  شده یو فرآور خام

در هاای گوشاتی   ، وزن بدن و ضریب تبادیل خاوراک جوجاه   خوراک
پوست سابز پساته    درصد پنج سطح افزودن. ارانه شده است 0و  جد

رشاد و کال دوره باعاث     ن،یشاده در دوره آغااز   یفارآور  یکله قوچ
شاد   شااهد خوراک نسبت باه   لیتبد بیکاهش مصر  خوراک و ضر

(45/4>P) هاا تحات   ها در هیچ یاک از دوره هر چند وزن بدن جوجه
عملکارد رشاد شاامل     های آزمایشی قرار نگرفات. صافات  جیره تأثیر

های گوشاتی  ، وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجهمصر  خوراک
 بین پوست سبز پسته خام و فرآوری شده اختالفی نشان نداد.

 احتمااالً در هنگام تغذیه با پوسات پساته   خوراک  مصر  کاهش
دلیل به تانن یحاو یهارهیج ،باشدو تانن  یفنل باتیوجود ترک دلیلبه

 شاوند یسابب کااهش مصار  خاوراک ما      عمومااً  نمزه قابض تاان 
(Provenza, 1996).   افزایش مصر  خوراک در پرندگان تغذیه شاده

عنوان منباع فیبار ناامحلو ، در نتیجاه     رقیق شده با سلولز به با جیره
 Hetland andتار خاوراک از دساتگاه گاوارش اسات )     تخلیه ساریع 

Sevihus, 2001استفاده از مناابع فیبار ناامحلو  شاامل      ،(. از طرفی
پوسته یوال ، پوسته برنج و پوسته آفتابگردان در جیره جوجه گوشتی 

هاای  تبدیل خوراک در جیرهموجب بهبود افزایش وزن روزانه و ضریب
 et al.,Moreno -Jiménez 2016 ;باا درصاد فیبار پاایین شاد )     

2020 et al.,Salarinia    استفاده از فیبر نامحلو  در جیاره نیمهاه .)
باعث افزایش میاانگین   پنج هفتگیگذار لوهمن از یک روزگی تا تخ 

وزن روزانه و میانگین خوراک مصرفی شد. بهبود افزایش وزن بادن و  
های گوشتی تغذیه شده با جیره حااوی  تبدیل خوراک در جوجهضریب

 (.  et al.,Salarinia 2020سلولز گزارش شده است )
( گازارش   et al.,Yosefi 2018یوسافی و همکااران )   ،از طرفی

و  ختلف بر مصر  خوراککردند عصاره آبی پوست پسته در سطوح م
دلیال اساتفاده از   به وزن بدن جوجه گوشتی اثر نداشت که این تفاوت

در مطالعه حاضار از پاودر پوسات پساته      ، ولیعصاره پوست پسته بود
پودر طی تحقیقاتی  استفاده شد که ماهیت مطالعه با ه  متفاوت است.

 یاانی ادوره پ در را یگوشات  یهاجوجه ییغذا یلتبد یبپوست انار ضر
-اخص تولید در جوجاه ش .( et al.,Rezvani 2016ید )بخشمیبهبود 

های تغذیه شده با پوست سبز پسته نسبت باه شااهد افازایش یافات     
(4422/4=P   هر چند بین تیمارهای تغذیه شده با پوست سابز پساته )

ر مطالعاات  د داری مشااهده نشاد.  خام و فرآوری شده اخاتال  معنای  
دلیل داشاتن  پودر سبز پسته و پوست انار به ،پیشین گزارش شده است

از  فیبر و تانن باال، باعث کاهش مصر  خوراک و افزایش وزن روزانه
استفاده از پودر  ، ولیشوندپذیری مواد مغذی میطریق افزایش گوارش

نن، دلیل کاهش درصد فیبر خام و تاا پوست انار فرآوری شده با اوره به

درصد پوست انار باعث بهباود مصار  خاوراک و     5تا  5/1در سطوح 
(. ایان  et al.,Vashan -Hosseini 2020افزایش وزن روزاناه شاد )  

دلیل داشتن ترکیبات با خاصیت پاداکسندگی، زمینه را مواد خوراکی به
افزایش راندمان ماواد   نهایتاًبرای بهبود گوارش و جذب مواد مغذی و 
 نمایند.خوراکی و افزایش وزن بیشتر فراه  می

ماانی  اثر تیمارهای آزمایشی بر درصاد زناده   :یمانزنده درصد
آورده شاده اسات.    5های گوشتی، طی دوره پرورش در جادو   جوجه
درصد پوست پسته سبز پسته فرآوری شده به جیره  سهچه افزودن  اگر

درصد نسبت به سایر تیمارهاا در   144مانی زنده جوجه گوشتی موجب
پوست سبز پسته کله افزودن سطوح مختلف امّا  سه دوره پرورش شد،

هاای  مانی جوجهی شده به جیره پایه بر درصد زندهو فرآور خام یقوچ
داری نداشت. همهنین درصاد  معنی تأثیرگوشتی در کل دوره پرورش 

ت سبز پسته خام و فرآوری شده های گوشتی بین پوسمانی جوجهزنده
هاا عوامال بسایار    با اوره اختالفی نشان نداد. در مارگ و میار جوجاه   

ای و آب آوردگای بطنای و   ها، مشاکالت روده متعددی شامل بیماری
هاای  های گوناگون نقش دارند و با توجه به اینکاه برخای تانش   تنش

وند شا صورتی باعث افزایش تلفات مای  محیطی مثل تنش حرارتی در
هاا  زای دیگر، مثل ابتال به برخی بیماریکه با یک یا چند عامل تنش

مانند نیوکاسل همراه شده و توانایی پرنده برای ساازگاری باا محایط    
 .(North and Bell, 1990کاهش یابد )

 نسابی  وزن بار درصاد   مایشای زآ یهاا رهیا ج اثر :الشه ياجزا
اراناه شاده    0در جادو    ،یروزگا  02در سن  (وزن زنده)الشه  یاجزا

 یو فارآور  خام یپوست پسته کله قوچدرصد  سه است. افزودن سطح
نسابت باه    نهیسا  یوزن نساب بر  یگوشت هایجوجه هیپا رهیشده به ج

اگرچه سطوح مختلاف جیاره آزمایشای    (. P<45/4) اثر گذاشت شاهد
ن نسابت باه شااهد    باعث افزایش عددی درصد وزن نسبی الشه و را

 یبار وزن نساب   یتاأثیر  یشا یمختلاف آزما  یمارهایت. (P>45/4)شد 
 یروزگا  02 انیا در پا و کباد  سانگدان  صافرا،  معده، پاانکراس،  شیپ

خاام   یدرصد پوست سابز پساته کلاه قاوچ     سهنداشتند. اگرچه سطح 
 ،شد مارهایت رینسبت به ساسنگدان  یوزن نسب یعدد شیموجب افزا

در  یشیآزمای مارهایتسطوح مختلف  .نبود داریمعن یاز لحاظ آمار امّا
 (. P<45/4موجب کاهش درصد چربی بطنی شد ) شاهدمقایسه با 
باعاث افازایش    خام یپوست سبز پسته کله قوچدرصد  پنجسطح 
صفات اجازای الشاه    (.P<45/4) قلب نسبت به شاهد شد یوزن نسب

ه اختالفای  بین تیمارهای حاوی پوست سبز پسته خام با فارآوری شاد  
جز در مورد درصد چربی بطنی کاه در تیمارهاای حااوی    هنشان نداد ب

پوست سبز پسته خام در مقایسه با تیمارهای حاوی پوست سبز پساته  
 تر بود.فرآوری شده با اوره پایین
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بار وزن  به جیره  پوست سبز پسته یافزودن عصاره آبدر آزمایشی 

 یتاأثیر  یگوشات  یهاا جوجاه  گوارشی هایو اندام الشه یاجزا ینسب
 Sadeghi) و نوبخات  یصادق (. 2018et al.Yosefi ,مشاهده نشد )

and Noakht, 2016) انگاور و   ماو، یه لالا استفاده از تف گزارش کردند
 موجاب  یگوشت یهاجوجه رهیدر ج هدنپاداکس ترکیباتعنوان به بیس
ی شا یدر آزما .شاهد شد در مقایسه با نهیالشه و س یوزن نسب شیافزا

بار وزن  ی )حاوی ترکیبات فنلی( به جیاره  پودر گل راعافزودن  دیگر،
 et al.,Landy ) نداشت یتأثیر یگوشت یهاالشه جوجه یاجزا ینسب

et al.,Vashan -Hosseini (. حساینی واشاان و همکااران )   2012

شاده باا اوره و    یافازودن پوسات اناار فارآور    ( نیز نشان دادند 2020
 نیانگیا م ، برتحت تنش یگوشت یهاجوجه رهیعصاره پوست انار به ج

 شااهد و  یشا یآزما یمارهاا ی، پانکراس و کبد در تسنگداننسبی  وزن
کااهش وزن  باعث افزایش وزن نسبی سینه شد.  ، ولینداشتی تأثیر
 شیافازا  دلیال باه  تواناد یم یشیآزما تیمارهایدر  یبطن یچرب ینسب

 شیو افزا هارهیشدن ج یبریدر روده در اثر ف یعبور مواد مغذ سرعت
شود  صفرا دیتول جذب شده در باز یچرب از یدفع صفرا و مصر  قسمت

(rth and Bell, 1990No.) 
، باورس  یوزن نساب هاای مرباوط باه    داده ي:فاونل يهااندام

 چاالش  علیه تام پادتن عیار و M، G هایایمنوگلوبولین عیار و طحا 
 شده آورده 7 جدو  در روزگی 02 در( SRBC) گوسفندی قرمز گلبو 
از  شاده  یخاام و فارآور   یپوست پسته کله قوچسطوح مختلف  .است

هاای  ی بر وزن نسبی طحاا  نداشات. ولای جیاره    تأثیرری لحاظ آما
 شااهد را نسابت باه    وسیبورس فابرس یوزن نسبحاوی پوست پسته 

خاام و   یپوست سبز پسته کله قوچافزودن  (.P<45/4)افزایش دادند 
قرمز گوسفند و بر عیار پادتن تام علیه گلبو ی شده به جیره پایه فرآور

اثار   شاهدروزگی نسبت به  02در   Gنعیار پادتن بر ضد ایمنوگلوبولی
 02قرمز در که عیار پادتن تام علیه گلبو . در حالی(P<45/4) گذاشت

 یفرآور یپوست سبز پسته کله قوچ و پنج درصد سهروزگی با افزودن 
(. P<45/4) یافاات افاازایش بااه جیااره پایااه نساابت بااه شاااهدشااده 
عیارپادتن بار   ی ولنفاوهای ایمنی شامل وزن نسبی اندامهای شاخص

در تیمارهای تغذیه شاده باا پوسات سابز      ضد گلبو  قرمز گوسفندی
پسته خام در مقایسه با تیمارهای تغذیاه شاده باا پوسات سابز پساته       

بار ضاد    Gجز عیاار ایمنوگلاوبین   هفرآوری شده اختالفی نشان نداد ب
SRBC   که در تیمارهای تغذیه شده با پوست سبز پسته فرآوری شاده

 با خام باالتر بود.در مقایسه 

( گاازارش کردنااد  et al.,Yosefi 2018یوساافی و همکاااران )
-افزودن سطوح مختلف عصاره آبی پوست پسته کله قوچی بار انادام  

قرمز گوسفند، عیار پادتن بار  ی و عیار پادتن تام علیه گلبو لنفاوهای 
اثر نداشت  Gضد ایمنوگلوبولینو عیار پادتن بر  Mضد ایمنوگلوبولین 

کاه از   یگار ید تحقیقاات در  های حاضار مطابقات نادارد.   که با یافته
 یدرمناه کاه حااو   ) اساتفاده شاده باود   در جیره طیور  ییدارو اهانیگ

اسات و پوناه کاه     یپاداکسایدان  تیخاصا  یبوده و دارا یفنل باتیترک
 Rezvaniگزارش شد ) یلنفاواندام  کاهش وزن زین( تانن است یحاو

2016 et al.,.) 

ها بار  تانن ( بیان کردند et al.,Marzo 2002مارزو و همکاران )
 یدسترسا  تیا گذارناد. قابل  یروده اثار ما   در نهیدآمیجذب قناد و اسا  

 که منجر باه  ابدییتانن، کاهش م یحاوی هارهیدر ج نهیآم یدهایاس
آزاد  یهاا کاا  یراد .شودیم یلنفاو یهادر بافت نئیکاهش سنتز پروت
 یمنا یساامانه ا  ییباعاث کااهش کاارا    ،یچرب ونیداسیحاصل از اکس

 لیا از دال یکا ی احتمااالً  (. et al.,Purreza 2005)ود شا یمهمورا  
 یشا یآزماهای تیماردر  SRBCضد  یمنیا هیپاسخ ثانو زانیم شیافزا
باا   ساه یشده در مقا یخام و فرآور یپوست سبز پسته کله قوچ یحاو

هاا  یچربا  ونیداسا یاکساز  یآزاد ناش یهاکا یراد گروه شاهد، کاهش
 .است

 یمارهاا یت تاأثیر  3جادو    :کیا بار روده یشناسا  ختیر
-و ریخات  لئاوم ی، ژنوژناوم، ا نسبی دوازدههبر طو   یشیمختلف آزما

هایچ یاک از    .دهاد ینشاان ما   های گوشتی راشناسی روده در جوجه
هاا  تیمارهای مختلف آزمایشی بر طو  دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم جوجاه 

نداشتند. اگرچه پوست سابز پساته خاام و     یتأثیر روزگی 02در پایان 
شاده   شااهد فرآوری شده باعث افزایش عددی طو  روده نسابت باه   

دن ساطوح مختلاف   افازو دار نیسات.  از لحاظ آمااری معنای   ، امّااست
موجاب   هیا پا رهیا باه ج شاده   یخام و فارآور  یپوست پسته کله قوچ
 (.P<45/4شاد )   شااهد  نسبت باه  پتیعمق کرافزایش ارتفاع پرز و 

 شااهد تیمارهای آزمایشی موجب کاهش عرض پرز ژژنوم نسابت باه   
عماق   باه نسابت ارتفااع پارز     بار  یشیآزما هایرهیج .(P<45/4) شد
درصد پوست پسته  سه. افزودن نداشت ها اثرهروده جوج ژژنوم پتیکر

شاده   یفارآور  یپوست پساته کلاه قاوچ    درصد سه خام و یکله قوچ
 گار دی باه  نسابت  هاطو  و کاهش عرض پرز شیافزا نیشتریباعث ب

 شد. ژژنوم سطوح در
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et erah Amآماره و همکااران )   هاینتایج مطالعه حاضر با یافته

2009 al.,)  هاای گوشاتی   مبنی بر اینکه طو  روده باریک در جوجاه
خوانی نادارد. حساینی   تغذیه شده با فیبر از گروه شاهد بیشتر بود، ه 

گاازارش ( et al.,Vashan -Hosseini 2020واشااان و همکاااران )
شاده باا اوره    یاناار فارآور   درصاد پوسات   سهکردند با افزودن سطح 

را داشاته   شاهد، ارتفاع پرز وکمترین عرض پرز در مقایسه با نیشتریب
کاه محصاوالت    بیاان کردناد  پژوهشگران  ،یگرید شیدر آزمااست. 

باعاث بهباود ارتفااع پارز و     هستند  فنلیپل ترکیبات از یانگور که غن
 یهاا یبااکتر  یسات یو تنوع ز روده کروفلوریو مشوند سطح جذب می

 et al.,Viveros ) دهاد یم شیافزا یگوشت یهارا در جوجه یرودها

and Nobakht,  Golmohammadi) ختبو نو یمحمدگل (.2011

 یگوشات  یهاا جوجاه در جیاره   ماوترش یاستفاده از تفالاه ل  با (2016
 یمارهاا یت تاأثیر روده تحات   یکه طو  و عمق پرزها ردندک گزارش

دهناده  لیتشاک  یاجزا تفاوت لیدلبه احتماالًقرار نگرفت که  یشیآزما
سبز پسته کلاه  متفاوت پوست  باتیمورد استفاده و ترک ییدارو اهانیگ

شناسی ناشی از نتایج مشابهی در خصو  تغییرات ریخت باشد. قوچی
 et al.,Salarinia گازارش شاده اسات )    گوشتیفیبر در جیره جوجه

(. در اکثر موارد بین افزایش ساطح فارآوری شاده در جیاره باا      2020
ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت رابطاه خطای افزایشای    

که این روند بین ساطوح فیبار فارآوری شاده در     وجود داشت، درحالی
 ریپت کاهش خطی نشان داد.جیره با عمق ک

های مرتبط با غلظت لیپیادهای خاونی در   داده :خون يدهايپيل
 کلساترو  سارم   غلظات  های آزمایشیارانه شده است. جیره 9جدو  
-شااخص  سایر بر ( وP<45/4قراردادند ) تأثیر تحت را LDLو  خون

خاون و   کلساترو   غلظات  کمتارین . نداشتند یتأثیر خون سرم های
LDL خاام   یپوست سبز پساته کلاه قاوچ   درصد  پنج حاوی رتیما در

اگرچه سطوح مختلف پوسته پسته کله قوچی و فارآوری   .شد مشاهده
 .(P>45/4شاد )  شااهد نسابت باه    HDL موجب افزایش عاددی  آن

شاده باعاث کااهش عاددی      یو فارآور  خاام  یپوست پسته کله قوچ
ذیه در تیمارهای تغ .شد شاهدنسبت به  vLDLگلیسرید و غلظت تری

شده با پوست سبز پسته خام در مقایسه با تیمارهاای تغذیاه شاده باا     
های لیپیدی خاون  پوست سبز پسته فرآوری شده اختالفی در شاخص

ای محققاین نشاان دادناد افازودن ساطوح      طی مطالعه مشاهده نشد.
مختلف عصاره آبی پوست پسته کله قوچی موجب کاهش کلساترو ،  

(.  et al.,Yosefi 2018شاد )   HDLو افازایش  LDLکاهش عددی 
هاای  شااخص  ی برتأثیرتغذیه محصوالت فرعی پسته به گوسفندان، 

. مختاارپور و همکااران   ( et al.,Valizadeh 2010نداشات ) خاونی  
(2010 al., et rMokhtarpou طی آزمایشای )     گازارش کردناد کاه

آوری شده با اوره و پلی اتیلن گلیکاو   تغذیه سیالژ پوست پسته عمل
هاای خاون از جملاه    شیری هلشتاین، هیچ یک از شاخص به گاوهای

خاون تحات    یپالساما  گلوکز، نیتروژن اورهای، کلسترو  و پروتئین
 قرار نگرفت. تأثیر

( نیز نشان دادند کاه   et al.,Bohluli 2010بهلولی و همکاران )
های خونی را در گاوهای شایری تحات   پسته شاخص ضایعات پوست

گاردش   ساامانه  بعد از جاذب، وارد  یفنل باتیترک دهد.قرار نمی تأثیر
هاا در خاون، سابب محافظات     آن زانیا م شیگردناد و افازا  یخون م

. ( et al.,Manach 2004) شاود یما  اکسایش سرم در برابر یدهایپیل
 زانیا کاهش م سببی( فنل بیترک کیعنوان به) نیورسیک E نیتامیو

 قیا از طر هاا آن. نحاوه عمال   گرددیسرم م HDLو  LDL اکسایش
 .( et al.,Han 2007اسات )  یفنلا  یهاا بیبا ترک دهایپیل نیا اتصا 

سبز پسته کلاه قاوچی    و پوست سبز پسته کله قوچیپوست  بنابراین،
توانند یم یفنل یپل باتیاز ترک یعنوان منابع غنهشده با اوره ب یفرآور
 ی فعا هاامکانیس  ثر باشد.ؤم یخون یدهایپیل غلظت رییجهت تغ در
نقش مهمی در غلظت لیپیادها در دساتگاه گاوارش  سوخت و سازدر 

کلساترو  ساابب افازایش     شااخص  لذا کاهش .ونی داردلیپیدهای خ
هااا بااا وزن   ها با وزن ملکولی باال و کاهش لیپاوپروتئینلیپوپروتئین

کاهش در غلظت کل کلساترو  و   .شاودلکاولی کا  در سارم مایوم
بخاطر انتقا   احتماالًلکاولی بااال وها باا وزن مافزایش در لیپوپروتئین
ای چرباای  کلسترو  در پاسخ باه اتاال  روده   معکوس افزایش یافته

لکولی کا  وها با وزن مهمهنین فیبر سویا لیپوپروتئیناست. ای جیاره
 et Wang) دهدهای صحرایی کاهش میو کلسترو  کل را در موش

1999 al., )اثاار   .مطابقات دارد باا نتااایج آزمااایش ماا      اهاین یافته
گلیسارید توساط تیمااار    تری غلظتشکل کاهش بهای ای جیرهفیبره

تواناد  مای است که مشاخص  درصد پوست سبز پسته خام پنجحااوی 
  .گلیسرید باشدخاطر کاهش جذب تریبه

غلظت پروتئین تام، گلاوکز، آلباومین و    :تام نيپروتئ و گلوكز
سات.  نشاان داده شاده ا   14آنزی  آسپارتات آمینوترانسفراز در جادو   

و  گلوکز خاون  یغلظت سرم غلظت آلبومین، یرو یشیآزما هایرهیج
 نیآلباوم  یغلظت سارم  نیشترینداشت. ب دارییمعن تأثیر پروتئین تام

خام است کاه   یدرصد پوست سبز پسته کله قوچ سهمربوط به سطح 
چاه ساطوح مختلاف باعاث      اگار  ،باالتر باود  شاهداز  یاز لحاظ عدد
 شاد  شااهد نسابت باه   گلاوکز   یمغلظات سار   زانیا م یکاهش عدد

(45/4<P).        در تیمارهای تغذیه شاده باا پوسات سابز پساته خاام در
مقایسه با تیمارهای تغذیه شده با پوسات سابز پساته فارآوری شاده      

یوسافی و   های بیوشیمیایی خاون مشااهده نشاد.   اختالفی در شاخص
ارش کردناد ساطوح مختلاف    ( گاز  et al.,Yosefi 2018همکااران ) 

هاای خاونی جوجاه    عصاره آبی پوست سبز پساته اثاری بار شااخص    
Hosseini-حساینی واشاان و همکااران )    ،گوشتی نداشت. از طرفای 

2020 et al.,Vashan  )افزودن سطوح مختلف پوست و  ،نشان دادند
وتئین تام و گلوکز نداشت که با نتایج داری بر پرمعنی تأثیرعصاره انار 

 حاضر مطابقت دارد.
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 یشا یآزمای هاا گاروه  انیدر م AST تیفعال زانیم یروزگ 02در 

ی نشان نداد. حسینی واشان و همکاران داریمعن ریینسبت به شاهد تغ
(2020 et al.,Vashan -Hosseiniگزارش ک ) ردند با افزودن عصاره

 زانیا م شیافزا مشاهده نشد. ASTداری بر آنزی  پوست انار اثر معنی
صادمات   زانیا م شیافزا دهندهنشان ALTو  AST های یآنز تیفعال
پساته   پوسات  یفنل یپل باتی. ترک( et al.,Saleh 2015) است یکبد

توجه به  شوند. بایسرم در خون م نیومآلب زانیم شیسبب افزا احتماالً
آن  زانیا م شیافازا  ردیا گیدر کباد صاورت ما    نیآلبوم ساخت نکهیا

تاام و   نیپاروتن  شیافازا . اسات  یکباد  تیا دهنده بهبود در فعالنشان

 نیا ساالمت ا  یابیدرمان کبد و باز یاصل یهاسرم از شاخص نیآلبوم
. پاس  (et al.,Vashan -Hosseini 2020) ارگان مها  بادن اسات   

عملکرد کباد  و خام  شده یدر هر دو حالت فرآور پستهپوست  احتماالً
 .بخشدیرا بهبود م
افزودن پوست پسته تاا ساطح    ،های مطالعه حاضر نشان دادیافته

های گوشاتی باعاث بهباود ضاریب تبادیل      درصد به جیره جوجه پنج
بنابراین استفاده از  ،گرددخت شناسی روده میغذایی، پاسخ ایمنی و ری
-درصد در جیره جوجه گوشتی توصایه مای   پنجپوست پسته در سطح 

 شود.
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