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 چكيده

ی هفا  جوجه های عملکردی ی خونی و شاخصها فراسنجههای کبدی،  یمآنزپسته وحری بر  بر بررسی تأثیر سطوح مختلف  منظور به
 )از هفر دو  قطعه جوجفه  12تکرار و  4تیمار،  4در قالب طرح کامالً تصادفی با  308روزه سویة راس  قطعه جوجة یک 192گوشتی، از 

های حاوی سطوح صار)شفاهد(، یفک، دو و سفه درصفد بفر  پسفته        استااده شد. تیمارهای آزمایری شام  جیره در هر تکرار جنس(
در دور   وحری بود. نتایج آزمایش نران داد که در طول دور  آزمایش، اثر بر  پسته وحری بر مقادیر خوراک مصرفی و افزایش وزن

(، اما میزان خفوراک مصفرفی و اففزایش وزن در دور  رشفد و کف  دوره      >05/0p) دار بود معناآغازین، در مقایسه با تیمار شاهد کاهش 
تأثیر تیمارهای آزمایری بفر میفزان    داری تحت تأثیر قرار نارفت. در همین راستا ضریب تبدی  نیز تحت تأثیر قرار نارفت. طور معنا به

(. میفزان  >05/0pداری داشفت)  تحت تأثیر تیمارهای آزمایری کاهش معنفا  ALPدار نبود، ولی میزان آنزیم  معناALT و  ASTهای  آنزیم
 گلوکز، کلسترول ک  و

HDL           کلسترول سرم خون تحت تأثیر تیمارهفای آزمایرفی قفرار نارففت. اثفر تیمارهفای آزمایرفی بفر میفزان
عنفوان   تواند بفه  بر  پستة وحری می(. باتوجه به نتایج حاص ، p˂05/0دار بود) کلسترول سرم خون کاهری معنا  LDLگلیسرید و تری

کلسترول در جیفره طیفور اسفتااده     LDLگلیسرید و  های کبدی و همچنین کاهش تری افزودنی گیاهی با خاصیت کاهندگی میزان آنزیم
 شود.

 های خونی گوشتی، خصوصیا  الشه، فراسنجه  های کبدی، بر  پستة وحری، جوجة آنزیم ها: واژه كلید
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 مقدمه

مرغداری یکی از صنایع مهم کرور است و با توجه صنعت 

هفای   ة این صفنعت و یافتفه  نیزم دربه اهمیت آن، تجربیا  

در  جلفو   بفه  روتواند به پیررفت و حرکت  علمی جدید می

این صنعت بیانجامد. طیور در طی دور  پرورش بفا عوامف    

در غلظفت   تغییفر  شوند کفه بفه   زای مختلای مواجه می تنش 

کاهش خفوراک مصفرفی، تغییفر در متابولیسفم      ها،  هورمون

انجامفد. بنفابراین    مواد مغذی و تضعیف سیستم ایمنفی مفی  

هفا    اکسیدان مصرف و آنتی مغذی کم توان با افزودن مواد  می     

 .]17[افتی  دستبه جیره، به رشد مطلو  

سفبب   های محرک رشد بیوتیک ترکیبا  جایازین آنتی

های حفذف    از طریق مکانیسمزا  کاهش رشد عوام  بیماری

در  آنکفه شفوند، ضفمن    می یمنیا ستمیرقابتی و تحریک س

افزایش قابلیت هضم مواد مغذی و کاهش کلسترول خفون  

ی اخیففر در هففا تیففمحرومممنوعیففت و  .]22[نیففز مؤثرنففد

ی محرک رشد، تمای  به استااده از ها کیوتیب یآنتاستااده از 

ا افففزایش داده گیففاهی ر منرففأی طبیعففی بففا هففا فففراورده

  .]19[است.

، پیستاسفیا آتالنتیکفا  علمفی   نفام  بفا )بنفه(،   وحری پستة 

اسفت و  پیستاسفیا  و جفنس   آناکاردیاسه درختی از خانواد 

و  ]7[داننفد  خاستااه آن را حوز  مدیترانه و خاورمیانفه مفی  

. تفاکنون  ]29[اسفت موتیکفا  و کوردیکا ی ها رگونهیزدارای 

ای اسانسفی بفر  پسفته    هف  ترکیب شفیمیایی در روغفن   47

تفوان   ها می ترین آن است که از عمده شده  ییشناساوحری 

پیفنن اشفاره    سیمن، آلااپینن و بتفا  به اسپاتولنول، کامان، پی

ی تفوجه  اکسفیدانی در خفور    کرد، که دارای خاصفیت آنتفی  

های شیمیایی اسانس پوسفت   در بررسی ترکیب ].13[است

داده شفده اسفت کفه    )بنه(، نرفان   میوه و بر  پسته وحری

هفای   پوست میوه در مرحلفة رشفد نهفایی حفاوی ترکیفب     

 3/3) درصفد(، میرسفین   3/5) درصد(، بتفاپینن 6/73) آلااپینن

ة بر  درخت نر نمون درصد( است و 3/2) درصد( و کامان

درصففففد(،  2/36) هففففای آلاففففاپینن بیرففففترین ترکیففففب

درصد(، را ترفکی    3/6) درصد( و بتاپینن 9/17) گاماکادینن

 و اسفت  فعفال  انفدامی  متفابولیکی  نظفر  از. کبد ]3[دهند می

با مفواد   ههدر مواجرا  بدن های سایراندام هایی دارد که آنزیم

رو فعالیت طبیعی ایفن ارگفان    ینازاکند،  می محافظت سمی

فعالیفت   ها دارد، افزایش یر بسیاری بر سالمت سایر اندامتأث

آمینوترانسففففاراز،  آالنففففین هففففای کبففففدی  آنففففزیم

فسفااتاز میفزان کفارایی     آمینوترانساراز و آلکفالین  پارتا آس

هفا کفه شفاخص آسفیب      کبد، در رابطه با فعالیت این آنزیم

، در نکفروز و  ]21[ییفد کفرده اسفت   تأکبدی نیز هسفتند را  

هففای کبففدی تخریففب    سففیروز کبففدی، غرففای سففلول   

 AST ،ALPهای کبدی  با ورود آنزیم جهیدرنت، ]15[شود یم

در سفرم خفون بفه     هفا  آنخون، غلظفت  به جریان  ALTو 

. بفا توجفه بفه    ]20[یابفد  باالتر از حد طبیعفی اففزایش مفی   

تاکنون، اطالعا  اندکی دربار  اسفتااده   شده انجاممطالعا  

یفژه طیفور در   و بفه از بر  پستة وحری در تغذیة حیوانا  

دسترس است، هدف از انجفام ایفن پفژوهش، بررسفی اثفر      

افزودنفی   عنفوان  بفه نه(، سطوح مختلف بر  پسته وحری)ب

 گیاهی در جیر  خوراکی مرت گوشتی بود.

 

 ها روشمواد و 

قطعففه جوجففة گوشففتی  192ایففن آزمففایش بففا اسففتااده از 

روز در قالب  42به مد   308سویة تجاری راس  روزه کی

قطعفه   12تکرار و تعفداد   4تیمار،  4تصادفی با  کامالًطرح 

انجفام شفد.    )مخلوط هر دو جفنس( در هفر تکفرار    جوجه 

ین احتیاجفا  مفواد مغفذی    تفأم های آزمایرفی بفرای    یرهج

 (. 2تنظیم شد)جدول  ]23[شده  یهتوص

در طول دور  آزمایش تمام شفرایط پرورشفی)رطوبت،   

، نحفو   شده  استاادهدما، شرایط نوری، نوع و مقدار داروی 

خوری( برای تمام تیمارهفای   خوری و آ  تغذیه و نوع دان

ن بوده و تنها عام  تااو  بفین تیمارهفا،   یکسا موردمطالعه
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پستة وحری در جیفره بفود. تیمارهفای     بر میزان سطوح 

هفای حفاوی    یفره ج)کنتفرل( و   آزمایری شام ر جیفر  پایفه  

بودنفد کفه     سطوح یک، دو و سه درصد بر  پسته وحری

جایازین با سبوس گندم بفه جیفر  پایفه اضفافه      صور  به

آزاد  صفور   بهخوراک  شدند. در تمام طول آزمایش آ  و

در اختیار پرنده قرار گرفت. مقدار خوراک مصفرفی و وزن  

یری و ضریب تبدی  خوراک گ اندازهطور هاتای  پرندگان به

برای تلاا  روزانه محاسفبه شفد. بفر  پسفتة      شده  اصالح

جنوبی  وحری از ارتااعا  منطقة نهبندان در استان خراسان

 شفده   خرکبر   شد، سپس خرک  هیسای و در آور جمع

)مفاده   در آسیا  برقی پودر شده و آنالیز ترکیبا  شفیمیایی 

و...( موجففود در آن در آزمایرففااه   ADF ،NDFخرففک، 

 42ی در روز ریگ اندازه منظور به(. 1یری شد)جدول گ اندازه

 طفور  بهآزمایری  هر واحددوره پرورش، دو قطعه پرنده از 

ی انجفام  ریف گ خفون و از وریفد بفال    شفد   انتخفا  تصادفی 

ها برای استخراج سرم خون با سفرعت   گرفت. سپس نمونه

 دقیقه سانتریایوژ شدند.  15دور در دقیقه به مد   3000

درجففة  -20هففای خففون در فریففزر در دمففای    سففرم

تا زمان انتقال بفه آزمایرفااه ناهفداری شفدند.      گراد یسانت

هففای  ( و فراسففنجهAST ،ALT ،ALPهففای کبففدی) یمآنففز

 LDLگلیسرید،  خون شام ر کلسترول ک ، تری بیوشیمیایی

ی سفرم بفا   ها نمونهکلسترول و گلوکز در  HDLکلسترول، 

)ساخت ژاپفن( و   902دستااه اتوآناالیزر بیوشیمی هیتاچی 

و بفه روش   بیونیفک های بیوشیمی شرکت   استااده از کیت

 42یری شفد. در روز پایفانی دور  پفرورش)   گ اندازهآنزیمی 

پرنفده از هفر واحفد آزمایرفی کفه وزن       روزگی(، دو قطعه

تصفادفی   طور بهها در حد میاناین وزنی هر جایااه بود،  آن

ی هفا  انفدام انتخا ، توزین و کرفتار شفدند. وزن الشفه و    

درصفدی   صفور    بهها  یری و وزن نسبی آنگ اندازهداخلی 

آماری  افزار نرمی حاص  با ها دادهاز وزن زنده محاسبه شد. 

SAS   ها با کمفک   میاناینتجزیه و 1( برای مدل 1/9)نسخه

ای دانکن در سط  معنفاداری پفنج درصفد     دامنه آزمون چند

 .]25[مقایسه شدند

(1     ) + Ti+ eij Yij= μ  

 ،μ، ی شفده ریف گ انفدازه مقدار صفات   ،Yijکه در این مدل، 

اثر خطفای   ،eij، اثر تیمارهای آزمایری و Tiمیاناین صات؛ 

 آزمایری است.
 

 . انرژی خام و تركیبات شیمیایی برگ پستة وحشی1جدول 

 اجزاء مقدار

 انرژی خام )کیلوکالری/کیلوگرم( 65/4472

 ماد  خرک)درصد( 97/93

 خاکستر)درصد( 33/10

 پروتئین)درصد( 67/9

 چربی)درصد( 62/3

 کلسیم)درصد( 97/2

 فسار)درصد( 89/1

 

 نتایج و بحث

(، اففزایش وزن  3)جفدول   نتایج مربوط به خوراک مصفرفی 

( بفرای سفه   5)جفدول   ( و ضریب تبدی  غفذایی 4)جدول  

دهففد کففه اثففر  دور  آغففازین، رشففد و کفف  دوره نرففان مففی

تیمارهای آزمایری بر مصرف خفوراک و اففزایش وزن در   

( ولی در دور  3دار نبود) جدول  دور  رشد و ک  دوره معنا

ه آغازین، پرندگانی که با جیره حاوی یک درصد بر  پسفت 

همچنفین    تغذیه شدند، مصفرف خفوراک کمتفری داشفتند.    

دهفد کفه    نتایج مربوط به ضریب تبدی  غفذایی نرفان مفی   

ضریب تبدی  غذایی تحت تأثیر تیمارهای آزمایرفی قفرار   

نارفت، اما به لحا  عددی ضریب تبدی  غفذایی در دور   

آغازین در تیمار حاوی یفک درصفد بفر  پسفته وحرفی      

کفه همفین    کاهش یاففت درصفورتی  نسبت به سایر تیمارها 

 تیمار در ک  دوره مقدار بیرتری را نران داد.
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 )گرم( روزگی 42های گوشتی در سن  . اثر تیمارهای آزمایشی بر میزان خوراک مصرفی جوجه3جدول 

 a-bداری هستند های با حروف نامرابه دارای اختالف معنا در هر ستون میاناین ر . 

SEMها خطای استاندارد میاناین ر 

 

 )گرم( روزگی 42های گوشتی در سن  میزان افزایش وزن جوجه . اثر تیمارهای آزمایشی بر4جدول 

a-bداری هستند های با حروف نامرابه دارای اختالف معنا در هر ستون میاناین ر . 

SEMها خطای استاندارد میاناین ر 
 

 روزگی 42های گوشتی در سن  . اثر تیمارهای آزمایشی بر ضریب تبدیل غذایی جوجه5جدول 

 ک  دوره دور  رشد دور  آغازین تیمار

 631/1 103/2 984/0 شاهد

  
پودر بر

پسته وحری 

)درصد(
 1 889/0 053/2 706/1 

2 913/0 066/2 63/1 

3 925/0 179/2 68/1 

SEM 0998/0 0656/0 0316/0 

SEMها ر خطای استاندارد میاناین 
  

 ک  دوره دوره رشد دوره آغازین تیمار

 a76/813 6/3092 3/3906 شاهد

  پسته 
پودر بر

وحری )درصد(
 

1 b38/725 2946 4/3671 

2 a2/778 2/2914 4/3692 

3 a58/787 4/2883 1/3671 

SEM 55/15 4/110 01/119 

P-Value 011/0 568/0 458/0 

 دور  ک  دور  رشد دور  آغازین تیمار

 a17/914 8/1486 2401 شاهد

  پسته 
پودر بر

وحری )درصد(
 

1 b37/816 3/1437 8/2253 

2 b66/851 8/1413 5/2265 

3 b853 3/1325 1/2178 

SEM 58/18 37/80 12/89 

P-Value 020/0 566/0 393/0 
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های گوشفتی بفه    افزودن گیاهان دارویی به جیر  جوجه

افزایش فعالیت تریپسین، آمیالز لوزالمعده و روده کوچفک  

. دالیفف  اثففر ]19[ انجامففد کیمففوس ژژنففومی مففی و محتففوی

و مرفتقا  گیفاهی بفر بهبفود صفاا  رشفد و        هفا  فرآورده

نتفایج تحقیقفا  موجفود بفه مفواردی       براساسعملکردی 

بفر دسفتااه گفوارش و     ها فراوردهاثر تحریکی این  ازجمله

ی گوارشفی،  ها میآنزفرآیند هضم، تحریک و تردید ترش  

 دادهد عطر و طعم خوراک نسبت افزایش اشتها به دلی  بهبو

است، در عوض عدم بهبود صاا  فوق نیز به عواملی  شده 

، ناکافی استااده موردهمچون ناکافی بودن مواد فعال گیاهی 

بودن مد  استااده یا روش نادرست استااده از مواد، تراکم 

، شفرایط خفا  و   اسفتااده  مفورد و غلظت نامناسب مفواد  

 شفده   دادهنسفبت   شید آزمفا مفور پاسش متااو  حیوانفا   

هفا در   ، از طرففی آثفار بهبفود هناامیکفه جوجفه     ]14[ است

نظفر   . بفه ]5[شفود  شرایط مطلوبی نباشند، بهتر مرخص مفی 

داری پفودر بفر  پسفتة     امعنف  یرتفأث نرفدن   مراهده رسد یم

ی هفا  جوجفه هفای عملکفردی    وحری بر برخی از فراسنجه

بفودن غلظفت   گوشتی در آزمایش حاضر را بتوان به ناکافی 

مواد فعال گیاهی یا مد  استااده نسبت داد. از سوی دیار 

گزارش شده است که تحریک ایمنی ممکن است آثار منای 

بر رشد داشته باشد زیرا مواد مغفذی بیرفتری بفرای سفنتز     

ی ایمنفی مصفرف و توزیفع    هفا  انفدام و رشفد   هفا  یباد یآنت

کاهش برای رشد  دسترس ، بنابراین مواد مغذی در شوند یم

 . ]26[ ابدی یم

بفودن بفر  پسفتة وحرفی بفر پاسفش        مفؤثر باتوجه به 

، شاید بتوان پایین بودن عملکرد رشد را نیز به این ]6[ایمنی

طریق توجیفه کفرد. در تحقیقفی عصفار  آبفدار چنفد گیفاه        

دارویی)زنجبی ، شنبلیله و خفارمریم کفه حفاوی ترکیبفا      

طیفور  صفور  مخلفوط در جیفره     فنلی و تلش هستند(، بفه 

استااده و مراهده شد سطوح بفاالی ایفن گیاهفان مصفرف     

. بسیاری از ترکیبفا   ]16[ خوراک را در طیور کاهش دادند

خوراکی، تحریک اشفتها و فعفال    خوراکی با افزایش خوش

انفد میفزان    کردن هرچه بیرتر مکانیسم اخذ خوراک توانسته

هفای گوشفتی اففزایش     مصرف خوراک را در جیر  جوجفه 

، از طرفی برخی از گیاهان دارویفی، ممکفن اسفت    ]6[ دهند

هفا در   ای داشته باشند و سفطوح بفاالی آن   طعم تند و زننده

. در آزمایرفی  ]31[جیره باعث امتناع طیور از خوردن شفود 

)حاوی ترکیبفا     های آویرن و سیر نران داده شد، عصاره

اکسفیدانی(، بفر ضفریب تبفدی  غفذایی       فالونوئیدی و آنتی

و  24، 18، 11[داری نفدارد  وشفتی تفأثیر معنفا   های گ جوجه

، که با نتایج این مطالعه همسو است. گیاهان دارویی اثر ]27

های میکروبی روده داشته و از ایفن   ای بر جمعیت بازدارنده

طریففق موجففب کففاهش ضففخامت دیففواره اپیتلیففوم روده   

شوند. این امر موجب افزایش میفزان جفذ  در محفیط     می

هفای   ین گیاهان دارویی با مهار باکتریشود، همچن روده می

هفا بفا حیفوان     پاتوژن رود  کوچک پرندگان، رقابت باکتری

دهد. این امر  میزبان بر سر مصرف مواد مغذی را کاهش می

. ]30[بخرفد  بازدهی خوراک و کیایت الشفه را بهبفود مفی   

بیوتیکی این گیاه را عاملی در  توان خاصیت آنتی بنابراین می

بفدی  غفذایی طفی دور  پفرورش در نظفر      بهبود ضفریب ت 

 گرفت.

نتایج مربوط به اثر سطوح مختلفف پفودر بفر  پسفتة     

ی هفا  میآنفز های گوشتی بر  وحری در ترکیب جیر  جوجه

است. استااده از سطوح  شده  دادهنران  6کبدی در جدول 

داری بفر میفزان    مختلف پودر بر  پستة وحری تأثیر معنفا 

، اثفر  ]1[ موافق بفا تحقیفق   نداشت. ALTو AST ی ها میآنز

در دو درصد پودر  ALPتیمارهای آزمایری بر میزان آنزیم 

داری  بففر  پسففتة وحرففی نسففبت بففه شففاهد کففاهش معنففا

 . (p<05/0) داشت
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 های گوشتی المللی بر لیتر( جوجه ینبی كبدی )واحد ها میآنز. مقایسة میانگین اثر تیمارهای آزمایشی بر 6جدول 

a-bداری هستند های با حروف نامرابه دارای اختالف معنا ر در هر ستون میاناین . 

SEMها ی استاندارد میاناینخطا ر 
 

)حفاوی   موافق با نتایج این آزمایش، تأثیر گیفاه ریحفان   

ی هند  ةخوکچاکسیدانی(، بر  لینالول و لیمونن ترکیبا  آنتی

 AST  ریحان، میزان کنند  افتیدرنران داد که در حیوانا  

.مصفرف  ]10[ داری با گروه کنترل ندارد تااو  معنا ALTو 

فالونوئیفدی و   مفؤثره )دارای مفواد    ینفا عصار  گیاه روزا کن

گرم بر کیلوگرم، میزان فعالیت آنزیم  یلیم 250تانن(، با دوز 

ALP 1[داری کاهش داد امعنطور  را به[. 

هفای   هفای کبفدی در جیفره    کاهش سط  سرمی آنفزیم 

بیوتیکی به این دلی  است که این  های آنتی حاوی جایازین

و افزایش در قابلیفت هضفم   ای  ها با ایجاد تعادل روده جیره

هفای ایمنفی موجفب کفاهش      مواد مغذی و اففزایش پاسفش  

های ناشی از ترکیبا  ضد مغذی موجود در خفوراک،   تنش

ها بر  ای، شرایط محیطی و بیماری های روده کاهش توکسین

کبد شده و بنفابراین بفا اففزایش در کارکردهفای آن سفط       

اهش )آلکففالین فسففااتاز(، کفف    هففا سففرمی برخففی آنففزیم  

ی کبدی ها میآنز. بدون شک افزایش در مقادیر ]12[ یابد می

ی کبفدی  هفا  سفلول سرم خون نرانة مسمومیت و تخریفب  

ی آزاد در پفی مصفرف   هفا  کفال یرادناشی از افزایش تولیفد  

ی هفا  میآنفز یجه کاهش در فعالیفت  درنت، ]15[خوراک است

پفودر بفر  پسفتة     ریتفأث   یبه دلتواند  کبدی سرم خون می

نبود مواد سمی در این گیاه است که بفا خفوا    وحری و 

ی گوشفتی  ها جوجهی کبدی در ها سلولی کنندگ  محافظت

هفای خفونی    های مربوط به فراسنجه همراه است. آنالیز داده

ارائه شده اسفت، اثفر تیمارهفای آزمایرفی بفر       7 در جدول

دار  کلسترول سفرم خفون معنفا    LDLگلیسرید و  میزان تری

  HDLکف  و    بر میزان گلوکز، کلسترول( ولی p<05/0بود )

 داری نداشت.  یر معناتأثکلسترول 

 

 AST ALT ALP تیمار

 

 a00/3436 25/4 00/253 شاهد

 بر  پسته)درصد(

1 00/238 75/3 b5/2707 

2 25/232 25/3 b5/2564 

3 75/257 25/4 b5/2752 

SEM 061/12 55/0 22/164 

P-value 4249/0 5519/0 0122/0 
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 لیتر( گرم در دسی )میلی روزگی 42های گوشتی در سن  های خونی در جوجه فراسنجه . تأثیر تیمارهای آزمایشی بر7جدول 

 a-b  دار است.   وجود تااو  معناددهن نرانحروف غیرمرابه در هر ستون 

 

 )برحسب درصد وزن زنده( روزگی 42های گوشتی در سن  . اثر تیمارهای آزمایشی بر خصوصیات الشة جوجه8جدول

 

آنزیم با توجه به اینکه آنزیم فسااتیدا  فساوهیدروالز 

 و در ایجفاد  وساز گلیسفرولیپیدها اسفت   کلیدی در سوخت

باعفث   توانفد  یوحری م ةتپس، دارد یکبد چر  نقش مهم

کففاهش فعالیففت آن و در نتیجففه کففاهش میففزان سففنتز      

، در ]4[شفود  مد  بلند مد  و گلیسرید کبدی در کوتاه تری

)خینجوک(، بر فعالیفت   همین راستا تأثیر پودر پستة وحری

هفا و   آنزیم فسااتیدا  فساوهیدروالز کبد و میفزان چربفی  

و اثبفا  شفد   های سرم موش صحرایی بررسی  لیپوپروتئین

درختان خانواد  آناکاردیاسه دارای آثار کاهنده چربی خفون  

ناشفی از وجفود اسفیدهای     احتمفاالً هستند که ایفن پدیفده   

چر  ضروری لینولئیک و لینولنیک در پستة وحری است، 

و  ]4[شفود  باعفث کفاهش کلسفترول مفی     درازمفد  که در 

همسو بفا نتفایج ایفن پفژوهش اسفت، در تحقیقفی دیافر،        

پفودر   درصفد  100و  10 اران نران دادنفد سفطوح  پژوهر

 ،گلیسفرید  تری  مایر غلظترباعث کاهش چ پسته وحری

کلسففترول در  LDLکلسففترول و  VLDLکفف ،  کلسففترول

کلسفترول   HDLغلظفت   کفه  یدرحال شد،های نر  خرگوش

، که موافق با نتایج این مطالعه اسفت.  ]8[یافتسرم افزایش 

عصاره آبی بر  پسته  همچنین در پژوهری نران داده شد،

ی هففا مففوشداری در  وحرففی، قففدر  ضففد دیففابتی معنففا 

 تیمار گلوکز تام کلسترول کلسترولLDL کلسترولHDL گلیسرید تری

25/90 a 00/80  25/24 a 50/111  00/234  شاهد 

00/72 b 00/84  25/21 ab 75/110  00/228   پسته)درصد( 2 
بر

 

50/59 bc 00/84  00/16 bc 25/106  75/225  3 

25/54 c 00/85  25/12 c 50/104  50/215  4 

99/4  87/3  17/2  51/4  33/7  SEM 

0012/0  85/0  0093/0  64/0  38/0  P-value 

بورس 

 فابریسیوس
 سینه ران طحال

چربی محوطه 

 بطنی
 تیمار کبد

 شاهد 21/2 38/1 60/24 78/19 13/0 065/0

062/0 10/0 81/19 08/25 31/1 17/2 1 
ر  پسففففتة بفففف

 وحری )درصد(
096/0 11/0 30/19 47/22 57/1 20/2 2 

098/0 13/0 82/18 82/23 15/1 16/2 3 

02/0 01/0 37/0 9/0 09/0 07/0 SEM 
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، که با نتفایج ایفن تحقیفق    ]2[کند صحرایی دیابتی ایجاد می

ناهمسو است، هرچند به لحا  عددی میزان گلفوکز تیمفار   

 شاهد بیرتر از تمام سطوح استااده شده است.

اثففر سففطوح مختلففف بففر  پسففتة وحرففی بففر برخففی 

 (.8)جدول  دار نبود  رت گوشتی معناخصوصیا  الشة م

هفای مضفر دسفتااه گفوارش در      از جمله آثار میکرو 

کاهش کیایت الشه، اففزایش تجزیفة پفروتئین و اسفیدهای     

آمیناسیونی پروتئین و اسیدهای  آمینة مواد هضمی، فعالیت د

هفا در اثفر    آمینه مصرفی و نیز اففزایش سفرعت تجزیفة آن   

، ]19[ ها اسفت  توسط میکرو  آز ترش  موادی از قبی  اوره

بنابراین با توجه بفه اینکفه گیاهفان دارویفی سفبب کفاهش       

شفود، سفرعت    جمعیت میکروبی مضر دستااه گوارش مفی 

ها و اسیدهای آمینة مفواد گوارشفی کفاهش     تجزیة پروتئین

هفا جفذ  و در بفدن ذخیفره      یافته و مقادیر بیرفتری از آن  

تبدی  پروتئین به  شود و الشه را بهبود بخریده و کاهش می

تواند در بدن  چربی را در پی داشته و مقادیر کمتری نیز می

کفاهش عفددی چربفی     تفوان  یم، در نتیجه ]19[ تجمع یابد

محوطة بطنی را ناشی از آثار ضدمیکروبی گیاه دارویی بنفه  

، اففزودن    ای  دانست. همسو با نتایج این تحقیفق در مطالعفه  

)دارای  خارشفتر و نعنفاع   مخلوط گیاهان داروئفی پنیفرک،   

های گوشفتی تفأثیر    اکسیدانی( به جیر  جوجه یآنتترکیبا  

. در پژوهری ]9[داری بر وزن نسبی ران و سینه نداشت معنا

گزارش کردند که استااده از پودر آویرن، بفا سفطوح     دیار

داری بفر   کیلوگرم، در جیره تأثیر معنا در   گرم 10و  5صار، 

، کفه  ]28[سیوس و طحفال نداشفت  وزن نسبی بورس فابری

 موافق با این مطالعه است.

نتففایج ایففن تحقیففق، پففودر بففر  پسففتة    بففر اسففاس

ی گوشفتی میفزان خفوراک    هفا  جوجهوحری)بنه(، به جیره 

را در دور  آغفازین در مقایسفه بفا     مصرفی و اففزایش وزن 

تفوان   داری کاهش داد. بنابراین مفی  طور معنا تیمار شاهد، به

صفور  پفودر بفر     از بر  پستة وحری به گات که استااده

های گوشتی تفأثیر منافی    های عملکردی در جوجه شاخص

داشته و توجیهی ندارد، از طرفی استااده از پودر بر  پستة 

گلیسفرید و   ، تفری ALPوحری باعث کاهش میزان آنفزیم  

LDL  ، کلسترول خون شد، بنابراین باتوجه به نتایج حاص

عنوان یک افزودنی گیاهی بفا   هتواند ب بر  پستة وحری می

های کبدی و همچنین کاهش  خاصیت کاهندگی میزان آنزیم

 کلسترول در جیره طیور استااده شود. LDLگلیسرید و  تری
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Abstract 

To evaluate the effect of different levels of wild pistachio leaves on liver enzymes, blood parameters and 

performance indicators of broiler chickens, 192 one-day old Ross 308 broiler chickens in the completely 

randomized design per experimental units were used, including four treatments, four replicates and twelve 

chicks (both sexes). The experimental treatments included rations containing levels of 0 (control), 1, 2, 

and 3 percent of wild pistachio leaf powder. The results of this experiment showed that effect of wild 

pistachio leaf on feed intake and daily gain significantly reduced compared to control treatment in the 

initial period (p˂0.05), but feed intake and daily gain were not significant in the growth period and total 

period. The feed conversion ratio was not significantly affected (p>0.05). The effect of experimental 

treatments was not significant on AST and ALT, but the ALP enzyme was significantly reduced by the 

experimental treatments (p˂0.05). The amount of glucose, total cholesterol and HDL cholesterol of serum 

were not significantly affected. The effect of experimental treatments on triglyceride and LDL cholesterol 

serum reduction was significant (p˂0.05). According to the results, wild pistachio leaf can be used as an 

additive plant with reducing feature on liver enzymes and triglyceride and LDL cholesterol in poultry 

diets. 

Keywords: blood parameters, broiler chicken, carcass characteristics, leaf of wild pistachio, liver 

enzymes. 
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