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Introduction : 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, antiinflammatory 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
1

1- Postgraduate in poultry production and husbandry management, Animal Science Department, University of Birjand,
Birjand, Iran.
2- Associate professor in Poultry Nutrition, Animal Science Department, University of Birjand Birjand, Iran.
3- Assistant professor in Animal Nutrition, Animal Science Department, University of Birjand Birjand, Iran.
4- Associate professor in Immunology, Animal Science Department, University of Birjand Birjand, Iran.
*Corresponding Author Email: jhosseiniv@birjnd.ac.ir

4144  پاییز3  شماره،41 نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد

983

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.
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مقاله پژوهشی
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تاریخ پذیرش2055/5۰/12 :

احمدی کهنعلی ،ر ،.حسینی واشان ،س .ج ،.مجتهدی ،م ،.و سریر ،ه .)1041( .اثر تغذیه پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده باا اوره
بر عملکرد ،پاسخ ایمنی ،شاخصهای بیوشیمیایی خون و ریختشناسی ژژنوم جوجههای گوشتی .پژوهشهای علوم دامی ایران.379-393 ،)3(10 ،

چکيده
این پژوهش ،بهمنظور ارزیابی اثرات پودر پوست سبز پسته کله قوچیخام و فرآوری شده با اوره بر عملکرد ،شاخصهای بیوشایمیایی خاون ،پاساخ
ایمنی و ریختشناسی روده جوجههای گوشتی انجام شد .تعداد  234قطعه جوجه خروس گوشتی در قالب طرح کامالً تصادفی در هفت تیمار ،چهار تکرار
و  14قطعه جوجه در هر تکرار توزیع شدند .جیرههای آزمایشی شامل سطوح صفر 3 ،1/5 ،و  5درصد پوست سبز پسته کلهقوچی خام و فرآوری شده بود.
پوست سبز پسته کلهقوچی یا فرآوری شده آن ضریبتبدیل خوراک را در دوره آغازی ن و کل دوره پرورش در مقایسه با شاهد کاهش داد ( .)P>4/45در
دوره آغازین ،افزودن سه درصد پوست سبز پسته کلهقوچی باعث وزن بدن باالتر در مقایسه با شاهد و تیمار پنج درصاد پوسات پساته کلاهقاوچی شاد
( .)P≥4/45افزودن پوست پسته کله قوچی موجب افزایش عیار پادتن تاام و ایمنوگلوباولین  Gعلیاه گلباو قرماز گوسافند در مقایساه باا شااهد شاد
( .)P>4/45جیرههای آزمایشی باعث کاهش غلظت کلسترو و  LDLسرم خون در مقایسه با شاهد شدند ( .)P>4/45سطح سه درصد پوسات پساته
خام و فرآوری شده ،بیشترین افزایش ارتفاع پرز و کمترین عرض پرز ژژنوم را نسبت باه ساایر ساطوح نشاان داد و افازایش وزن نسابی ساینه ،قلاب،
بورسفابرسیوس و کاهش درصد چربی بطنی در سطح سه درصد پوست پسته در مقایسه با شاهد مشاهده شد ( .)P>4/45نتیجه نهایی ،این که افزودن
پوست سبز پسته کلهقوچی تا سطح پنج درصد باعث بهبود صفات عملکردی شد ،هرچند سطح سه درصد میتواند باعث کاهش کلسترو  ،ضریب تبدیل
و بهبود پاسخ ایمنی جوجههای گوشتی شود.
واژههاي كليدي :پسته ،جوجه های گوشتی ،عیار پادتن ،کلسترو  ،نیمرخ لیپیدی.

مقدمه

1

پرورش و تولید طیور بهعنوان یکی از روشهای مقرون بهصرفه و
کارآمد جهت تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان محسوب میشود.
با توجه به رشد روز افزون جمعیت دنیا و ضرورت نیاز انسان به مناابع
 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد پرورش و مدیریت تولید طیور ،گاروه علاوم دامای،
دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 -2دانشیار تغذیه طیور ،گروه علوم دامی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 -3استادیار تغذیه دام ،گروه علوم دامی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
 -0دانشیار ایمنیشناسی ،گروه علوم دامی ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران.
(Email: jhosseiniv@birjnd.ac.ir
(* -نویسنده مسئو :
DOI: 10.22067/ijasr.2021.71865.1036

پروتئینی ،افزایش میزان تولید فرآوردههای گوشتی بهویژه گوشت طیور
که از لحاظ اقتصادی و تغذیهای ،یک فرآورده ارزشمند است ،ضروری
به نظر میرسد .با توجه به اینکه بخشی از مواد خوراکی مورد اساتفاده
در جیره طیور با مواد غذایی انسانی مشترکند ،بنابراین همواره محققین
بهدنبا یافتن مواد خوراکی جدید با قیمت مناسبتار و ارزش غاذایی
مناسب هستند .استفاده از ضایعات کشاورزی و صنایع غذایی در تغذیه
دام به کاهش هزینههای پرورشی منجر مایشاود و از طار دیگار،
مصر ضایعات کشاورزی در تغذیاه طیاور خطارات زیساتمحیطای
ناشی از دفع آنها را نیاز کااهش مایدهاد (.)Persia et al., 2003
یکی از این محصوالت فرعی ،ضایعات فرعی پوست سبز پسته اسات
که در کارخانجات صنایع غذایی تولید میشود .پسته معماولی (پساته
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خوراکی رایج در بازار) با نام علمای  Pistacia veraاز گیاهاان تیاره
آناکاردیاسه یا تیره پسته است .گونههای مختلف جنس پسته ،عمومااً
درختان وحشی ،خودرو و مقاوم در مقابل خشکی هساتند .تنهاا پساته
ایران از نظر شکل ،رنگ ،ساختار ظاهری ،اندازه و ابعاد و مشخصاات
مغز آن ،ارقام بسیار متنوعی دارد ،بهطوریکه از نظار کیفیات طعا و
تنوع شکل ،در دنیا بیهمتاسات ( .)Ahmadi et al., 2020ایاران باا
داشتن حدود سی درصد تولید پسته دنیا و مقدار  337هزار تان پساته،
در رتبه دوم بزرگترین تولیدکننده پسته جهاان قارار دارد ( Ahmadi
 .)et al., 2020تحقیقات نشان داده است که ساالنه حدود چهارصاد
هزار تن محصوالت فرعی پسته در کشور تولید میشود و حج انباوه
در فصل برداشت و رطوبت باالی این محصوالت باعث آلودگی محیط
زیست و باغهای پسته میشود (.)Bohluli et al., 2010
رق اوحدی با  04درصد سطح زیر کشات رتباه او و رقا کلاه
قوچی رتبه دوم سطح زیر کشت پسته کشور را دارناد .هماه سااله در
تمامی نقاط پستهخیز کشور بهخصاو اساتان کرماان طای فرآیناد
پوستگیری از پسته تازه ،پوسات زیاادی تولیاد و بیشاتر دور ریختاه
میشود ( .)Tangestani et al., 2011این بقایا در کمتر از  20ساعت
فاساد شاده و بساتر مناسابی را بارای زمساتانگاذرانی قاار مولاد
آفالتوکسین )آسپرژیلوس فالوس ) 1فراه میکند که باعث آلاودگی
محصو پسته و ک ارزش شدن محصو پساته و در نهایات ،باعاث
آلودگی زیست محیطی میشوند ( .)Shakeri and Fazaeli, 2007از
کاربردهای پوست سبز پسته میتوان به تولید اسانس ،وجود ترکیباات
پاداکسنده ،مواد ضد قارچی و ضد میکروبای اشااره کارد ( Aminian
 .)and Shaker Ardakani, 2008گلای و همکااران ( Goli et al.,
 )2005گزارش کردند که پوسات سابز پساته ،درصاد قابال تاوجهی
ترکیبات فنولیک دارد .مقدار ترکیبات فنولیک رق کلاه کاوچی ،15/3
فندقی ،15/0فروتنی ،13/3احمد آقایی  31/1میلای گرم/گارم معااد
گالیک اسید گزارش شده است ( .)Rajaei et al., 2010تماام رقا -
های پوست پسته بهدلیل دارا بودن سطح قابل توجه ترکیبات فنولیک
خاصیت پاداکسندگی )آزمون خاصیت ضدرادیکالی با دی فنیل پیکریل
هیدرازیل ) )Diphenyl-1-Picrylhydazyl, DPPHو ضادمیکروبی
مناسبی دارند که در برخی از موارد حتی از بتاهیدروکسی تولاونن ( 2,
 )6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol, BHTآزمون خاصیت ضاد
رادیکاالی باا آزیناوبیس اتیال بنزوتیاازولین ساولفونیک اساید ( 2,2,
))Azinobis 3-Ethylbenzothiazolin-6-Solfonicacid, ABTS
بیشتر بود که طبق یافتههای این پژوهشها پوست سبز پسته می تواند
بهعنوان یک منبع ارزان و قابل دسترس ترکیبات فعا زیستی استفاده
شود (.)Rajaei et al., 2010
پوست سبز پسته ساختمان پارانشیمی و فیباری دارد و در آن آب،
1- Aspergillus Flavus

مواد قندی ،پروتئین ،چربی ،مواد معدنی ،ویتامینها ،ترکیبات رنگای و
ترپنی وجود دارد ( .)Vahmani et al., 2006پوست سبز پسته حاوی
 0025/05Kcal/kgانرژی خام 32/00 ،درصاد مااده خشاک11/20 ،
درصد پروتئین خام 15/33 ،درصد فیبر خاام 12/13 ،درصاد خاکساتر
خام 5/79 ،درصد چربی خام 1/43 ،درصد کلسی  4/11 ،درصد فسافر،
 4/31درصد منیزی  0/00 ،درصد پتاسی است غلظات عناصار آهان،
منگنز ،مس و روی باهترتیاب برابار  10/23 ،23/0 ،004/03و 5/27
میلیگرم در کیلوگرم است در پوست سبز پسته؛ مقادیر قابل تاوجهی
آلفا پینن و آلفا ترپینولن ،فالونونیادها و ترکیباات فنولیاک وجاود دارد
( .)Chahed et al., 2007منابع خوراکی غنای از ترکیباات فنولیاک
مجموعهای از ویژگیهای فیزیولوژیکی شامل پاداکساندگی ( Rajaei
 ،)et al., 2010ضاد میکروبای ( ،)Pereira et al., 2007بازدارناده
اکسایش لیپوپروتئین و تجمع پالکتها ،فعالیت ضادالتهابی و تقویات
ساامانه ایمنای را دارناد ( .)Wang et al., 1999اساتفاده از عصااره
پوست سبز پسته باعث بهبود عملکرد رشد جوجه گوشاتی ،لیپیادهای
خونی و چربی بطنی شد ( .)Yosefi et al., 2018اساتفاده از عصااره
پوست سبز پسته در جیره آلوده باه اساتافیلوکوکوس اورناوس باعاث
بهبود عملکرد رشد ،افزایش عیار پادتن بر ضد گلبو قرمز گوسفندی،
کاهش لیپیدهای خونی و جمعیت میکروبی مجرای گوارشای جوجاه-
های گوشتی شد (.)Hosseini-Vashan et al., 2020
از آن جایی که این محصو رطوبت بااال و فساادپذیری ساریعی
دارد و از طرفی ،ماده ضدتغذیهای تانن دارد ،میتوان با سایلو کاردن،
ه از فساد آن جلوگیری کرد و ه میزان تانن موجود در پوست پسته
را تا  30درصاد کااهش داد .غفااری و همکااران ( Ghaffari et al.,
 )2014گزارش کردند ،محصوالت جانبی فرآوری پسته میتواند بدون
تداخل در تولید و ترکیب شیر بعنوان علوفه تا سطح  34درصد در جیره
بزهای شیری استفاده شود .مطالعات علمی حاکی از آن است که سیلو
نمودن و استفاده از افزودنیهایی مانناد اوره ،مایتواناد باعاث بهباود
ارزش تغذیاااهای ایااان پساااماندهاااا و محصاااوالت فرعااای شاااود
( .)Ebrahimpour et al., 2014نوبخت ( )Nobakht, 2014گزارش
نمود ،عملکرد مرغهای تخ گذار تغذیه شده با سه درصد تفالاه انگاور
فرآوری شده با اوره باالترین درصد تخ گذاری و وزن تخ مرغ ،توده
تخ مرغ تولیدی مشاهده شد .با توجه به کمباود نهاادههاای دامای،
توجه به استفاده از فرآوردههای جانبی گیاهان بهعنوان ماواد خاوارکی
جدید و حاوی ترکیبات پاداکسنده و نیز کمبود اطالعات در این زمینه؛
تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثارات اساتفاده از پوسات سابز پساته
فرآوری شده با اوره بر صفات عملکرد رشد ،شاخصهای بیوشایمیایی
خون ،پاسخ ایمنی ،ریخت شناسی روده جوجههای گوشتی اجرا شد.
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فرآوری شده با اوره در سه سطح ( 3 ،1/5و  5درصد) بودناد کاه هار
تیمار دارای چهار تکارار و هار تکارار شاامل  14قطعاه جوجاه باود،
مجموعاً از  234قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس  343اساتفاده
شد .این طرح در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شاد .بارای انادازه-
گیری صفات عملکردی ،در روز او  20 ،14 ،و  02جوجاههاا تاوزین
شدند تا میزان وزن بدن و افزایش وزن جوجاههاا ثبات شاود ،بارای
رکوردبرداری مصر خوراک ابتدا میزان خوراک توزیاع شاده در هار
روز ،وزن و سااپس در روزهااای  20 ،14و  02میاازان مااازاد مصاار
خوراک جمعآوری و میزان مصر خوارک مصر شد و بارای باازه-
های زمانی فوق میزان ضریب تبدیل خوراک مصار شاد .شااخص
تولید ) (PIنیز برای دوره پایانی با استفاده از فرمو زیر محاسبه شد
( ضریب تبدیل خوراک×طو دوره پرورش ) ( /درصد زنده ماانی
×افزایش وزن به کیلوگرم( =PI
برای این منظور ،در سنین  20و  02روزگی از هر واحد آزمایشای
بهطور تصادفی دو قطعه جوجه انتخاب شد که بهترتیاب از وریاد زیار
با و از طریق ورید وداج در حین کشتار نمونهی خون جمعآوری شد.
نمونه هاای خاون ساریع ًا باه آزمایشاگاه منتقال شاده و باا دساتگاه
سانتریفیوژ  2544دور در دقیقه بهمدت  14دقیقاه ساانتریفیوژ شاده و
پالسما و سرم جدا شد .غلظت آلبومین ،کلساترو  ،پاروتئین ،گلاوکز،
تریگلیسرید HDL ،و  LDLپالسمای خون با استفاده از کیاتهاای
تشخیص کمّی شرکت پارس آزماون و دساتگاه طیافسانجی ناوری
خودکار (اسپکتوفتومتر اتوآناالیزر) ماد جساان چا Geasan ( 244
 )chem 200, Italyتعیین شد.

مواد و روشها
پوست سبز پسته مورد آزماایش از ارقاام پساته کلاه قاوچی و از
منطقه ب کرمان بهمقدار  04کیلوگرم تهیه شد .بهمنظور فرآوری ،ابتدا
پوست سبز پسته توسط آسیاب با قطر منافذ پنج میلیمتار خارد شاد.
سپس هر کیلو از پوست سبز با  24گرم اوره مخلاوط شاد ،ساپس باا
نسبت وزنی  1:1پودر پوست سبز پسته و آب در کیسههای پالستیکی
(چند کیسه پالستیکی داخل ه قرار گرفت تاا از نفاوا احتماالی هاوا
جلوگیری شود) ریخته شد و پس از اطمینان کامل از عدم نفاوا هاوا،
کیسههای پالستیکی بهمدت  04روز سیلو شد ( Hosseini-Vashan
 )et al., 2020تا محیط بیهوازی مناسبی برای فعالیات میکروبای و
تجزیه تانن فراه شود .نمونههای پوست سبز پسته فارآوری شاده و
نشده مورد تجزیه تقریبی قرار گرفت .میزان انرژی خام (کیلوکالری در
کیلوگرم) ،درصد ماده خشک ،پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر ،فیبار
نامحلو در شوینده خنثی و فیبر نامحلو در شوینده اسیدی باهروش
انجمن ملی تجزیه شیمی ( )AOAC, 2005تعیین شد.
در این آزمایش ،از برنامه سه مرحلاهای جیاره آغاازین ( 1تاا 14
روزگی) ،رشد ( 11تا  20روزگی) و پایانی ( 25تا  02روزگای) اساتفاده
شد .جیرهها بر اساس احتیاجات توصیه شده توسط شارکت راس و باا
استفاده از نرمافزار  UFFDAتنظی شدند و اندازه ارات باا توجاه باه
سن جوجهها ،در سه مرحله تهیه جیرههای آزمایشای تغییار داده شاد
(جداو  2و .)3
تعداد هفت تیمار آزمایشی شامل شاهد ،پوسات سابز پساته کلاه
قوچی در سه سطح ( 3 ،1/5و  5درصد) ،پوست سبز پسته کله قاوچی

جدول  -1ترکیبات پوست سبز پسته کله قوچی و پوست سبز پسته کله قوچی فرآوری شده با اوره
Table 1- The chemical composition of raw and urea-treated pistachio green hull

پوسته سبز فرآوری شده با اوره

پوسته سبز پسته

واحد

مواد مغذی

Urea treted pistachio green hull

Pistachio green hull

Unit

Nutrients

4177.34

4069.33

kcal/kg

45.06

95.04

g/kg

19.94

12.90

g/kg

5.67

7.38

g/kg

12.60

12.12

g/kg

26.49

54.11

g/kg

15.24

17.08

g/kg

انرژی خام
Gross Energy

ماده خشک
Dry matter

پروتئین خام
Crude protein

چربی خام
Ether extract

خاکستر
Ash

فیبر نامحلو در شوینده خنثی
Neutral detergent fiber

فیبرنامحلو درشوینده اسیدی
Acid detergent fiber
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جدول  -3ترکیب شیمیایی جیرههای حاوی سطوح مختلف پوست سبز پسته خام و فرآوری شده با اوره در تغذیه جوجه گوشتی
Table 3- The chemical composition of the broiler chicken diets contained pistachio green hull

فسفر قابل دسترس

کلسی

Available
phosphorus
)(%

Calcium
)(%

0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.52
0.51
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.47
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42
0.42

1.05
1.04
1.05
1.05
1.05
1.04
1.05
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85

متیونین+
سیستئین
Met+ cys
)(%

0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76
0.76

لیزین

فیبر خام

Lysine
)(%

Crude
fiber
)(%

1.13
1.13
1.12
1.12
1.13
1.14
1.13
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.19
1.20
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01
1.01

3.87
3.87
3.91
3.98
3.87
3.90
3.94
3.97
4.06
4.15
4.29
3.97
4.06
4.15
3.65
3.75
3.83
3.99
3.72
3.79
3.90

چربی
خام

پروتئین
خام

انرژی
سوخت و ساز

تیمار

Ether
extract
)(%

Crude
protein
)(%

Metabolizable
)energy (kcal/kg

Treatment

2.26
2.28
2.29
2.30
2.27
2.28
2.29
3.15
3.28
4.12
4.78
3.56
4.11
4.72
4.53
4.64
5.24
6.25
4.52
5.73
6.55

23.05
23.02
23.00
23.00
23.02
23.00
23.00
21.00
21.01
21.00
21.00
21.00
21.02
21.03
18.52
18.50
18.50
18.50
18.50
18.51
18.52

2990
2992
2993
2888
2990
2994
2990
3110
3110
3109
3110
3108
3109
3110
3200
3195
3195
3195
3195
3195
3195

Control
1.5% PGH 1
3% PGH
5% PGH
1.5% UPGH
3%UPGH
5%UPGH
Control
1.5% PGH
3% PGH
5% PGH
1.5% UPGH
3%UPGH
5%UPGH
Control
1.5% PGH
3% PGH
5% PGH
1.5% UPGH
3%UPGH
5%UPGH

دوره
Period

آغازین
Starter
(1-10
)days

رشد
Grower
(11-24
)days

پایانی
Finisher
(25-42
)days

 :PGH 1پوست سبز پسته خام؛  :UPGHپوست سبز پسته فرآوری شده با اوره
Pistachio green hull; UPGH: urea-treated Pistachio green hull

ریختشناسی روده :پس از کشتار در  02روزگای ،دو قطعاه
جوجه از هرتکرار ،یک سانتیمتر از قسمت میاانی ژژناوم روده باریاک
جدا و توسط سرم فیزیولوژی نه درصد شستشو و جهت تثبیات بافات،
نمونهها در محلو فرمالین  14درصد بهمدت  20ساعت قرار داده شد.
پس از گذشت  20ساعت اولیه ،محلو فرماالین تعاویض و تاا زماان
انجام آزمایش در فرمالین  14درصد نگهداری شاد .ساپس نموناههاا
برای تهیه برش و اندازهگیری شاخصهای بافت شناسی به آزمایشگاه
منتقل شد .برای بررسی بافتهای تهیه شده ،از میکروساکو ناوری
متصل به کامپیوتر استفاده شد .سپس با کماک دورباین نصاب شاده
روی میکروسکو عکسهایی از محل مناسب تهیاه و باا اساتفاده از
نرمافزار مربوطه ،ارتفاع ویلی (از نوک ویلی تا محل اتصاا کریپات)،
عارض ویلای ،عماق کریپات باهروش ()Laudadio et al., 2012
محاسبه شد.
پاسخ ایمنی :بهمنظور تعیین میزان عیار پادتن تام علیه گلباو
قرمز گوسفند به سیاهرگ زیر بالی در  13و  35روزگی بهترتیب تزریق
یک میلیلیتار سوسپانسایون 14و  15درصاد گلباو قرماز گوسافند

1 PGH:

( )SRBC1به سه قطعه جوجه از هرتکرار تزریق شد .هفت روز بعاد از
سیاهرگ با جوجهها با استفاده از سرنگ پنج میلی لیتری خونگیری
بهعمل آمد ،از هر پن دو جوجاه در  02روزگای باه صاورت تصاادفی
خونگیری شد و سرم آن برای تعیین عیار پادتن تام و ایمنوگلوبین G
و  Mباار ضااد  SRBCبااهروش هموگلوتیناساایون اسااتفاده شااد
(.)Hosseini-Vashan et al., 2012
تجزیه آمااري :دادههاا پاس از بررسای نرماا باودن توساط
ناارمافاازار آماااری  )9/1( SASو رویااه خطاای عمااومی مااورد تجزیااه
واریانس قرار گرفتند ،مد آماری مورد استفاده بهشرح ایل بود .تفاوت
میانگینها با استفاده از آزمونه توکی کرامر در سطح معنایداری 4/45
بررسی شد و برای بررسی اثر فرآوری ،از آزموناه مساتقل اورتوگناا
استفاده شد و اثر فرآوری در برابر خام با ه مقایسه شد (.)P <4/45
Yijk= µ+Ai+ eij
معادله ()1
که در آن :Yijk ،مقدار هر مشاهده؛  :µمیانگین جمعیات؛  :Aiاثار
جیره آزمایشی و  :eijاثر خطای آزمایش میباشند.
2- Sheep Red Blood Cells
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نتایج و بحث
عملکرد رشد :نتایج مربوط به اثر پوست سبز پسته کله قاوچی
خام و فرآوری شده بار شااخصهاای عملکارد رشاد شاامل مصار
خوراک ،وزن بدن و ضریب تبادیل خاوراک جوجاههاای گوشاتی در
جدو  0ارانه شده است .افزودن سطح پنج درصد پوست سابز پساته
کله قوچی فارآوری شاده در دوره آغاازین ،رشاد و کال دوره باعاث
کاهش مصر خوراک و ضریب تبدیل خوراک نسبت باه شااهد شاد
( )P>4/45هر چند وزن بدن جوجهها در هیچ یاک از دورههاا تحات
تأثیر جیرههای آزمایشی قرار نگرفات .صافات عملکارد رشاد شاامل
مصر خوراک ،وزن بدن و ضریب تبدیل خوراک جوجههای گوشاتی
بین پوست سبز پسته خام و فرآوری شده اختالفی نشان نداد.
کاهش مصر خوراک در هنگام تغذیه با پوسات پساته احتمااالً
بهدلیل وجود ترکیبات فنلی و تانن باشد ،جیرههای حاوی تانن بهدلیل
مزه قابض تاانن عمومااً سابب کااهش مصار خاوراک مایشاوند
( .)Provenza, 1996افزایش مصر خوراک در پرندگان تغذیه شاده
با جیره رقیق شده با سلولز بهعنوان منباع فیبار ناامحلو  ،در نتیجاه
تخلیه ساریعتار خاوراک از دساتگاه گاوارش اسات ( Hetland and
 .)Sevihus, 2001از طرفی ،استفاده از مناابع فیبار ناامحلو شاامل
پوسته یوال  ،پوسته برنج و پوسته آفتابگردان در جیره جوجه گوشتی
موجب بهبود افزایش وزن روزانه و ضریبتبدیل خوراک در جیرههاای
باا درصاد فیبار پاایین شاد ( ;Jiménez-Moreno et al., 2016
 .)Salarinia et al., 2020استفاده از فیبر نامحلو در جیاره نیمهاه
تخ گذار لوهمن از یک روزگی تا پنج هفتگی باعث افزایش میاانگین
وزن روزانه و میانگین خوراک مصرفی شد .بهبود افزایش وزن بادن و
ضریبتبدیل خوراک در جوجههای گوشتی تغذیه شده با جیره حااوی
سلولز گزارش شده است (.)Salarinia et al., 2020
از طرفی ،یوسافی و همکااران ( )Yosefi et al., 2018گازارش
کردند عصاره آبی پوست پسته در سطوح مختلف بر مصر خوراک و
وزن بدن جوجه گوشتی اثر نداشت که این تفاوت بهدلیال اساتفاده از
عصاره پوست پسته بود ،ولی در مطالعه حاضار از پاودر پوسات پساته
استفاده شد که ماهیت مطالعه با ه متفاوت است .طی تحقیقاتی پودر
پوست انار ضریب تبدیل غذایی جوجههای گوشاتی را در دوره پایاانی
بهبود میبخشید ( .)Rezvani et al., 2016شاخص تولید در جوجاه-
های تغذیه شده با پوست سبز پسته نسبت باه شااهد افازایش یافات
( )P=4/4422هر چند بین تیمارهای تغذیه شده با پوست سابز پساته
خام و فرآوری شده اخاتال معنایداری مشااهده نشاد .در مطالعاات
پیشین گزارش شده است ،پودر سبز پسته و پوست انار بهدلیل داشاتن
فیبر و تانن باال ،باعث کاهش مصر خوراک و افزایش وزن روزانه از
طریق افزایش گوارشپذیری مواد مغذی میشوند ،ولی استفاده از پودر
پوست انار فرآوری شده با اوره بهدلیل کاهش درصد فیبر خام و تاانن،

در سطوح  1/5تا  5درصد پوست انار باعث بهباود مصار خاوراک و
افزایش وزن روزاناه شاد ( .)Hosseini-Vashan et al., 2020ایان
مواد خوراکی بهدلیل داشتن ترکیبات با خاصیت پاداکسندگی ،زمینه را
برای بهبود گوارش و جذب مواد مغذی و نهایتاً افزایش راندمان ماواد
خوراکی و افزایش وزن بیشتر فراه مینمایند.
درصد زندهمانی :اثر تیمارهای آزمایشی بر درصاد زنادهماانی
جوجههای گوشتی ،طی دوره پرورش در جادو  5آورده شاده اسات.
اگر چه افزودن سه درصد پوست پسته سبز پسته فرآوری شده به جیره
جوجه گوشتی موجب زندهمانی  144درصد نسبت به سایر تیمارهاا در
سه دوره پرورش شد ،امّا افزودن سطوح مختلف پوست سبز پسته کله
قوچی خام و فرآوری شده به جیره پایه بر درصد زندهمانی جوجههاای
گوشتی در کل دوره پرورش تأثیر معنیداری نداشت .همهنین درصاد
زندهمانی جوجههای گوشتی بین پوست سبز پسته خام و فرآوری شده
با اوره اختالفی نشان نداد .در مارگ و میار جوجاههاا عوامال بسایار
متعددی شامل بیماریها ،مشاکالت رودهای و آب آوردگای بطنای و
تنشهای گوناگون نقش دارند و با توجه به اینکاه برخای تانشهاای
محیطی مثل تنش حرارتی در صورتی باعث افزایش تلفات مایشاوند
که با یک یا چند عامل تنشزای دیگر ،مثل ابتال به برخی بیماریهاا
مانند نیوکاسل همراه شده و توانایی پرنده برای ساازگاری باا محایط
کاهش یابد (.)North and Bell, 1990
اجزاي الشه :اثر جیارههاای آزمایشای بار درصاد وزن نسابی
اجزای الشه (وزن زنده) در سن  02روزگای ،در جادو  0اراناه شاده
است .افزودن سطح سه درصد پوست پسته کله قوچی خام و فارآوری
شده به جیره پایه جوجههای گوشتی بر وزن نسابی ساینه نسابت باه
شاهد اثر گذاشت ( .)P>4/45اگرچه سطوح مختلاف جیاره آزمایشای
باعث افزایش عددی درصد وزن نسبی الشه و ران نسابت باه شااهد
شد ( .)P<4/45تیمارهای مختلاف آزمایشای تاأثیری بار وزن نسابی
پیش معده ،پاانکراس ،صافرا ،سانگدان و کباد در پایاان  02روزگای
نداشتند .اگرچه سطح سه درصد پوست سابز پساته کلاه قاوچی خاام
موجب افزایش عددی وزن نسبی سنگدان نسبت به سایر تیمارها شد،
امّا از لحاظ آماری معنیدار نبود .سطوح مختلف تیمارهای آزمایشی در
مقایسه با شاهد موجب کاهش درصد چربی بطنی شد (.)P>4/45
سطح پنج درصد پوست سبز پسته کله قوچی خام باعاث افازایش
وزن نسبی قلب نسبت به شاهد شد ( .)P>4/45صفات اجازای الشاه
بین تیمارهای حاوی پوست سبز پسته خام با فارآوری شاده اختالفای
نشان نداد بهجز در مورد درصد چربی بطنی کاه در تیمارهاای حااوی
پوست سبز پسته خام در مقایسه با تیمارهای حاوی پوست سبز پساته
فرآوری شده با اوره پایینتر بود.
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در آزمایشی افزودن عصاره آبی پوست سبز پسته به جیره بار وزن
نسبی اجزای الشه و اندامهای گوارشی جوجاههاای گوشاتی تاأثیری
مشاهده نشد ( .)Yosefi et al., 2018صادقی و نوبخات ( Sadeghi
 )and Noakht, 2016گزارش کردند استفاده از تفالاه لیماو ،انگاور و
سیب بهعنوان ترکیبات پاداکسنده در جیره جوجههای گوشتی موجاب
افزایش وزن نسبی الشه و سینه در مقایسه با شاهد شد .در آزمایشای
دیگر ،افزودن پودر گل راعی (حاوی ترکیبات فنلی) به جیاره بار وزن
نسبی اجزای الشه جوجههای گوشتی تأثیری نداشت ( Landy et al.,
 .)2012حساینی واشاان و همکااران ( Hosseini-Vashan et al.,
 )2020نیز نشان دادند افازودن پوسات اناار فارآوری شاده باا اوره و
عصاره پوست انار به جیره جوجههای گوشتی تحت تنش ،بر میاانگین
وزن نسبی سنگدان ،پانکراس و کبد در تیمارهاای آزمایشای و شااهد
تأثیری نداشت ،ولی باعث افزایش وزن نسبی سینه شد .کااهش وزن
نسبی چربی بطنی در تیمارهای آزمایشی میتواناد باهدلیال افازایش
سرعت عبور مواد مغذی در روده در اثر فیبری شدن جیرهها و افزایش
دفع صفرا و مصر قسمتی از چربی جذب شده در باز تولید صفرا شود
(.)North and Bell, 1990
اندامهاي لنفاوي :دادههاای مرباوط باه وزن نسابی باورس،
طحا و عیار ایمنوگلوبولین های  G ،Mو عیار پادتن تام علیه چاالش
گلبو قرمز گوسفندی ( )SRBCدر  02روزگی در جدو  7آورده شده
است .سطوح مختلف پوست پسته کله قوچی خاام و فارآوری شاده از
لحاظ آماری تأثیری بر وزن نسبی طحاا نداشات .ولای جیارههاای
حاوی پوست پسته وزن نسبی بورس فابرسیوس را نسابت باه شااهد
افزایش دادند ( .)P>4/45افزودن پوست سبز پسته کله قوچی خاام و
فرآوری شده به جیره پایه بر عیار پادتن تام علیه گلبو قرمز گوسفند و
عیار پادتن بر ضد ایمنوگلوبولین  Gدر  02روزگی نسبت به شاهد اثار
گذاشت ( .)P>4/45در حالیکه عیار پادتن تام علیه گلبو قرمز در 02
روزگی با افزودن سه و پنج درصد پوست سبز پسته کله قوچی فرآوری
شااده بااه جیااره پایااه نساابت بااه شاااهد افاازایش یافاات (.)P>4/45
شاخصهای ایمنی شامل وزن نسبی اندامهای لنفاوی و عیارپادتن بار
ضد گلبو قرمز گوسفندی در تیمارهای تغذیه شاده باا پوسات سابز
پسته خام در مقایسه با تیمارهای تغذیاه شاده باا پوسات سابز پساته
فرآوری شده اختالفی نشان نداد بهجز عیاار ایمنوگلاوبین  Gبار ضاد
 SRBCکه در تیمارهای تغذیه شده با پوست سبز پسته فرآوری شاده
در مقایسه با خام باالتر بود.
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یوساافی و همکاااران ( )Yosefi et al., 2018گاازارش کردنااد
افزودن سطوح مختلف عصاره آبی پوست پسته کله قوچی بار انادام-
های لنفاوی و عیار پادتن تام علیه گلبو قرمز گوسفند ،عیار پادتن بار
ضد ایمنوگلوبولین  Mو عیار پادتن بر ضد ایمنوگلوبولین Gاثر نداشت
که با یافتههای حاضار مطابقات نادارد .در تحقیقاات دیگاری کاه از
گیاهان دارویی در جیره طیور اساتفاده شاده باود (درمناه کاه حااوی
ترکیبات فنلی بوده و دارای خاصایت پاداکسایدانی اسات و پوناه کاه
حاوی تانن است) نیز کاهش وزن اندام لنفاوی گزارش شد ( Rezvani
.)et al., 2016
مارزو و همکاران ( )Marzo et al., 2002بیان کردند تاننها بار
جذب قناد و اسایدآمینه در روده اثار مای گذارناد .قابلیات دسترسای
اسیدهای آمینه در جیرههای حاوی تانن ،کاهش مییابد که منجر باه
کاهش سنتز پروتئین در بافتهای لنفاوی میشود .رادیکاا هاای آزاد
حاصل از اکسیداسیون چربی ،باعاث کااهش کاارایی ساامانه ایمنای
همورا میشاود ( .)Purreza et al., 2005احتمااالً یکای از دالیال
افزایش میزان پاسخ ثانویه ایمنی ضد  SRBCدر تیمارهای آزمایشای
حاوی پوست سبز پسته کله قوچی خام و فرآوری شده در مقایساه باا
گروه شاهد ،کاهش رادیکا های آزاد ناشی از اکسیداسایون چربایهاا
است.
ریخت شناسای روده باریاک :جادو  3تاأثیر تیمارهاای
مختلف آزمایشی بر طو نسبی دوازدهه ،ژنوژناوم ،ایلئاوم و ریخات-
شناسی روده در جوجههای گوشتی را نشاان مایدهاد .هایچ یاک از
تیمارهای مختلف آزمایشی بر طو دوازدهه ،ژژنوم و ایلئوم جوجاههاا
در پایان  02روزگی تأثیری نداشتند .اگرچه پوست سابز پساته خاام و
فرآوری شده باعث افزایش عددی طو روده نسابت باه شااهد شاده
است ،امّا از لحاظ آمااری معنایدار نیسات .افازودن ساطوح مختلاف
پوست پسته کله قوچی خام و فارآوری شاده باه جیاره پایاه موجاب
افزایش ارتفاع پرز و عمق کریپت نسبت باه شااهد شاد ( .)P>4/45
تیمارهای آزمایشی موجب کاهش عرض پرز ژژنوم نسابت باه شااهد
شد ( .)P>4/45جیرههای آزمایشی بار نسابت ارتفااع پارز باه عماق
کریپت ژژنوم روده جوجهها اثر نداشت .افزودن سه درصد پوست پسته
کله قوچی خام و سه درصد پوست پساته کلاه قاوچی فارآوری شاده
باعث بیشترین افزایش طو و کاهش عرض پرزها نسابت باه دیگار
سطوح در ژژنوم شد.
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نتایج مطالعه حاضر با یافتههای آماره و همکااران (
 )al., 2009مبنی بر اینکه طو روده باریک در جوجاههاای گوشاتی
تغذیه شده با فیبر از گروه شاهد بیشتر بود ،ه خوانی نادارد .حساینی
واشااان و همکاااران ( )Hosseini-Vashan et al., 2020گاازارش
کردند با افزودن سطح سه درصاد پوسات اناار فارآوری شاده باا اوره
بیشترین ،ارتفاع پرز وکمترین عرض پرز در مقایسه با شاهد را داشاته
است .در آزمایش دیگری ،پژوهشگران بیاان کردناد کاه محصاوالت
انگور که غنی از ترکیبات پلیفنل هستند باعاث بهباود ارتفااع پارز و
سطح جذب میشوند و میکروفلور روده و تنوع زیساتی بااکتریهاای
رودهای را در جوجههای گوشتی افزایش میدهاد ( Viveros et al.,
 .)2011گلمحمدی و نوبخت ( Golmohammadi and Nobakht,
 )2016با استفاده از تفالاه لیماوترش در جیاره جوجاههاای گوشاتی
گزارش کردند که طو و عمق پرزهای روده تحات تاأثیر تیمارهاای
آزمایشی قرار نگرفت که احتماالً بهدلیل تفاوت اجزای تشاکیلدهناده
گیاهان دارویی مورد استفاده و ترکیبات متفاوت پوست سبز پسته کلاه
قوچی باشد .نتایج مشابهی در خصو تغییرات ریختشناسی ناشی از
فیبر در جیره جوجهگوشتی گازارش شاده اسات ( Salarinia et al.,
 .)2020در اکثر موارد بین افزایش ساطح فارآوری شاده در جیاره باا
ارتفاع پرز و نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت رابطاه خطای افزایشای
وجود داشت ،درحالیکه این روند بین ساطوح فیبار فارآوری شاده در
جیره با عمق کریپت کاهش خطی نشان داد.
ليپيدهاي خون :دادههای مرتبط با غلظت لیپیادهای خاونی در
جدو  9ارانه شده است .جیرههای آزمایشی غلظات کلساترو سارم
خون و  LDLرا تحت تأثیر قراردادند ( )P>4/45و بر سایر شااخص-
های سرم خون تأثیری نداشتند .کمتارین غلظات کلساترو خاون و
 LDLدر تیمار حاوی پنج درصد پوست سبز پساته کلاه قاوچی خاام
مشاهده شد .اگرچه سطوح مختلف پوسته پسته کله قوچی و فارآوری
آن موجب افزایش عاددی  HDLنسابت باه شااهد شاد (.)P<4/45
پوست پسته کله قوچی خاام و فارآوری شاده باعاث کااهش عاددی
غلظت تریگلیسرید و  vLDLنسبت به شاهد شد .در تیمارهای تغذیه
شده با پوست سبز پسته خام در مقایسه با تیمارهاای تغذیاه شاده باا
پوست سبز پسته فرآوری شده اختالفی در شاخصهای لیپیدی خاون
مشاهده نشد .طی مطالعهای محققاین نشاان دادناد افازودن ساطوح
مختلف عصاره آبی پوست پسته کله قوچی موجب کاهش کلساترو ،
کاهش عددی  LDLو افازایش  HDLشاد (.)Yosefi et al., 2018
تغذیه محصوالت فرعی پسته به گوسفندان ،تأثیری بر شااخصهاای
خاونی نداشات ( .)Valizadeh et al., 2010مختاارپور و همکااران
( )Mokhtarpour et al., 2010طی آزمایشای گازارش کردناد کاه
تغذیه سیالژ پوست پسته عملآوری شده با اوره و پلی اتیلن گلیکاو
به گاوهای شیری هلشتاین ،هیچ یک از شاخصهاای خاون از جملاه
Amerah et
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گلوکز ،نیتروژن اورهای ،کلسترو و پروتئین پالسامای خاون تحات
تأثیر قرار نگرفت.
بهلولی و همکاران ( )Bohluli et al., 2010نیز نشان دادند کاه
ضایعات پوست پسته شاخصهای خونی را در گاوهای شایری تحات
تأثیر قرار نمیدهد .ترکیبات فنلی بعد از جاذب ،وارد ساامانه گاردش
خون میگردناد و افازایش میازان آنهاا در خاون ،سابب محافظات
لیپیدهای سرم در برابر اکسایش مایشاود (.)Manach et al., 2004
ویتامین  Eکیورسین (بهعنوان یک ترکیب فنلی) سبب کاهش میازان
اکسایش  LDLو  HDLسرم میگردد .نحاوه عمال آنهاا از طریاق
اتصا این لیپیدها با ترکیبهاای فنلای اسات (.)Han et al., 2007
بنابراین ،پوست سبز پسته کله قوچی و پوست سبز پسته کلاه قاوچی
فرآوری شده با اوره بهعنوان منابع غنی از ترکیبات پلی فنلی میتوانند
در جهت تغییر غلظت لیپیدهای خونی مؤثر باشد .مکانیس هاای فعا
در سوخت و ساز لیپیادها در دساتگاه گاوارش نقش مهمی در غلظت
لیپیدهای خونی دارد .لذا کاهش شااخص کلساترو ساابب افازایش
لیپوپروتئینها با وزن ملکولی باال و کاهش لیپاوپروتئینهااا بااا وزن
مولکاولی کا در سارم مایشاود .کاهش در غلظت کل کلساترو و
افزایش در لیپوپروتئینها باا وزن مولکاولی بااال احتماالً بخاطر انتقا
معکوس افزایش یافته کلسترو در پاسخ باه اتاال رودهای چرباای
جیارهای است .همهنین فیبر سویا لیپوپروتئینها با وزن مولکولی کا
و کلسترو کل را در موشهای صحرایی کاهش میدهد ( Wang et
 )al., 1999این یافتهها باا نتااایج آزمااایش ماا مطابقات دارد .اثاار
فیبرهای جیرهای بهشکل کاهش غلظت تریگلیسارید توساط تیمااار
حااوی پنج درصد پوست سبز پسته خام مشاخص است که مایتواناد
بهخاطر کاهش جذب تریگلیسرید باشد.
گلوكز و پروتئين تام :غلظت پروتئین تام ،گلاوکز ،آلباومین و
آنزی آسپارتات آمینوترانسفراز در جادو  14نشاان داده شاده اسات.
جیرههای آزمایشی روی غلظت آلبومین ،غلظت سرمی گلوکز خاون و
پروتئین تام تأثیر معنیداری نداشت .بیشترین غلظت سارمی آلباومین
مربوط به سطح سه درصد پوست سبز پسته کله قوچی خام است کاه
از لحاظ عددی از شاهد باالتر باود ،اگار چاه ساطوح مختلاف باعاث
کاهش عددی میازان غلظات سارمی گلاوکز نسابت باه شااهد شاد
( .)P<4/45در تیمارهای تغذیه شاده باا پوسات سابز پساته خاام در
مقایسه با تیمارهای تغذیه شده با پوسات سابز پساته فارآوری شاده
اختالفی در شاخصهای بیوشیمیایی خاون مشااهده نشاد .یوسافی و
همکااران ( )Yosefi et al., 2018گازارش کردناد ساطوح مختلاف
عصاره آبی پوست سبز پساته اثاری بار شااخصهاای خاونی جوجاه
گوشتی نداشت .از طرفای ،حساینی واشاان و همکااران (Hosseini-
 )Vashan et al., 2020نشان دادند ،افزودن سطوح مختلف پوست و
عصاره انار تأثیر معنیداری بر پروتئین تام و گلوکز نداشت که با نتایج
حاضر مطابقت دارد.
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آلبومین سرم از شاخصهای اصلی درمان کبد و بازیابی ساالمت ایان
 پاس.)Hosseini-Vashan et al., 2020( ارگان مها بادن اسات
احتماالً پوست پسته در هر دو حالت فرآوری شده و خام عملکرد کباد
.را بهبود میبخشد
 افزودن پوست پسته تاا ساطح،یافتههای مطالعه حاضر نشان داد
پنج درصد به جیره جوجههای گوشاتی باعاث بهباود ضاریب تبادیل
 بنابراین استفاده از، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی روده میگردد،غذایی
-پوست پسته در سطح پنج درصد در جیره جوجه گوشتی توصایه مای
.شود
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 در میان گاروههاای آزمایشایAST  روزگی میزان فعالیت02 در
 حسینی واشان و همکاران.نسبت به شاهد تغییر معنیداری نشان نداد
) گزارش کردند با افزودن عصارهHosseini-Vashan et al., 2020(
 افزایش میازان. مشاهده نشدAST پوست انار اثر معنیداری بر آنزی
 نشاندهنده افزایش میازان صادماتALT  وAST فعالیت آنزی های
 ترکیبات پلی فنلی پوسات پساته.)Saleh et al., 2015( کبدی است
 با توجه به.احتماالً سبب افزایش میزان آلبومین سرم در خون میشوند
اینکه ساخت آلبومین در کباد صاورت مایگیارد افازایش میازان آن
 افازایش پاروتنین تاام و.نشاندهنده بهبود در فعالیات کبادی اسات
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