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 است. فنلییپل باتیاز ترک یدارند و عصاره پوست سبز پسته غن یکروبیو ضدم یپاداکشندگدر اثرات  ینقش مهم ،یفنل باتیاز ترک یغن هایعصاره :زمینۀ مطالعه
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 .بود اورئوس لوکوکوسیاستاف یبا باکتر

قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه در قالب طرح کامالً تصادفی با شش تیمار، چهار تکرار و هفت قطعه انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل  168بدین منظور از : کارروش

 400و  200عصاره آبی کله قوچی و  گرم در کیلوگرممیلی 400و  200، 0تغذیه شده با سطوح  استافیلوکوکوس اورئوسچالش یافته با های گروه شاهد غیر آلوده و جوجه

در دهان تلقیح شدند. خصوصیات  استافیلوکوکوس اورئوس،باکتری  CFU 910×3های آلوده با محلول حاوی  گرم در کیلوگرم عصاره آبی پوست سبز فندقی بود. تمام جوجهمیلی

 های خونی و جمعیت میکروبی روده تعیین شد. عملکردی، ایمنی، شاخص

ها تحت ها شد. عملکرد رشد جوجهعصاره آبی پوست سبز پسته باعث ممانعت از رشد باکتری استافیلوکوکوس گردید ولی عصاره اتانولی باعث ممانعت از رشد الکتوباسیل: نتایج

. عصاره (049/0باعث افزایش وزن بدن باالتر گردید ) مگرلویگرم در کیلیم 200قوچی در سطح روزگی، که عصاره آبی پوست کله 24تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت بجز در 

 گرملویگرم در کیلیم 400( و بر وزن نسبی سایر اجزای الشه اثر نداشت. سطح P=0005/0باعث افزایش چربی بطنی شد ) گرملویگرم در کیلیم 400پوست فندقی در سطح 

ها در تمام سطوح باعث افزایش عیار ( عصارهP<01/0تام گردید ) نیپروتئفندقی باعث افزایش فعالیت آالنین آمینوترانسفراز و کاهش  گرملویگرم در کیلیم 200کله قوچی و 

 . (P=008/0پوسته پسته، جمعیت باکتریایی تام ناحیه ژژنوم را در مقایسه با شاهد منفی کاهش داد ) عصاره( و P<02/0پادتن تام در مقایسه با شاهد شد )

با : استفاده از عصاره آبی پوست پسته باعث بهبود پاسخ ایمنی، کاهش لیپیدهای خون و جمعیت میکروبی مجرای گوارشی جوجه گوشتی چالش یافته گیری نهایینتیجه
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مقدمه

ترین صنایع فعال، نقش عنوان یکی از بزرگصنعت پرورش طیور به

مهمی در تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه دارد. از آنجایی که 

ترین منبع پروتئینی دلیل قیمت مناسب گوشت مرغ، در دسترسبه

شود لذا توجه به کیفیت گوشت مرغ از برای عموم جامعه محسوب می

مت جامعه برخوردار است. دستگاه گوارش پرنده، اهمیت باالیی در سال

های مفید است فضای مناسبی برای استقرار جمعت میکروبی و باکتری

اسیدی یا نزدیک به خنثی معده و روده پرنده، عمدتاً  pHدلیل که به

ها و های متنوع انتروکوکوسدوست شامل گونه های اسیدباکتری
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ای یا ه تغییر در شرایط تغذیه( و هر گون21الکتوباسیلوس هستند )

بهداشت محیط پرورش که باعث اخالل در عملکرد دستگاه گوارش و 

های بیماریزا تواند زمینه را برای استقرار باکتریاسیدیته آن شود می

فراهم نماید و امروزه بخشی از مشکالت مربوط به افت تولید در صنعت 

های باکتریایی و تغییر یهای مرتبط با آلودگپرورش طیور به ناهنجاری

( از جمله 7گردد )جمعیت میکروبی دستگاه گوارش پرنده بر می

است  استافیلوکوکوس اورئوسهای مهم مؤثر بر سالمتی پرنده ریباکت

ها و غشاهای سینوویال پرنده که باعث بروز تورم چرکی مفاصل، تاندون

های ن با سویههای گوناگونی از ماکیان و بوقلمو(. بیماری7گردد )می

شوند که شامل درماتیت ایجاد می استافیلوکوکوس اورئوسبیماریزای 

(، عفونت کیسه Tenosynovitisقانقاریایی، آرتریت، تنوسینوویت )

ها، های زیر جلدی )آبسه کف پایی(، تورم چرکی مهرهزرده، آبسه

استئومیلیت و سپتمی سمی استافیلوکوکی توأم با اندوکاردیت و 

های (. تنش7،23ها هستند )وماهای کبد، طحال و دیگر اندامگرانول

های اولیه با سایر عوامل بیماریزا ممکن محیطی و اجتماعی و عفونت

 (.7است باعث کاهش مقاومت پرنده نسبت به این باکتری شوند )

ها، از سطوح در سالیان اخیر جهت پیشگیری از شیوع بیماری

بیوتیکی( در جیره غذایی یا  )آنتی مختلف ترکیبات متنوع  پادزیستی

آب آشامیدنی طیور استفاده شده است که با توجه به بروز مقاومت 

ها در پرندگان تحت درمان یا انسان مصرف کننده درمانی به پادزیست

دنبال یافتن ترکیبات جایگزین مانند گوشت طیور، محققان به

( یا مشتقات های محرک رشد )پروبیوتیکاسیدیفایرها، ریزسازواره

(. یکی از ترکیبات 7،35گیاهی حاوی ترکیبات ضدباکتریایی هستند )

است. تجزیه  Pistacia veraارزشمند گیاهی، پسته با نام علمی 

غلظت ماده خشک، پروتئین  دهدتقریبی پوست سبز پسته نشان می

خام، الیاف خام، خاکستر، چربی خام، عصاره فاقد ازت، کلسیم، فسفر، 

، 79/5، 13/12، 38/15، 24/11، 64/32پتاسیم به ترتیب  منیزیم و

میزان آهن، منگنز، مس  درصد و 44/4و  31/0، 11/0، 08/1، 46/55

گرم در یلیم 5/27و  23/16، 236، 68/660و روی به ترتیب برابر 

پوست  ( بنابراین با توجه به ترکیب شیمیایی آن،40)کیلوگرم است 

بی برای جیره دام و طیور برخوردار سبز پسته از ارزش غذایی مناس

که پوست سبز  گزارش کردند 2005در سال  و همکاران Goliاست. 

مقدار ترکیبات (. 17دارد )مقادیر قابل توجهی ترکیبات فنولیک  ،پسته

کله و  6/15 فندقی ،1/31 ، احمد آقایی3/18فروتنی فنولیک رقم 

( که باال بودن 37است ) گرم معادل گالیک اسید/گرممیلی 3/15 قوچی

دهنده قابلیت باالی سطح ترکیبات فنولیک پوست پسته نشان

  .(9پاداکسیدانی و ضد میکروبی است )

تاکنون مطالعات کمی در زمینه استفاده از پوست سبز پسته در 

اثر  فنولیک پوست سبز پستهجیره طیور انجام شده است. ترکیبات 

 مانند ی گرم مثبتهاباکتریضد میکروبی بیشتری روی 

های باکتری سبت بهن و باسیلوس سرئوس استافیلوکوکوس اورئوس

 ترین ترکیبات موجوداز جمله مهم. دارند اشرشیاکلیگرم منفی مانند 

خواص  توان به بتا پینن اشـاره نمـود کـهمی بَنِهدر عصاره 

را به حضور این ترکیب در  بَنِه پوست سبز موجود در ییباکتریاضد

 وباسیلوس سرئوس  کهاز آنجایی (.18،27)دهند میعصاره نـسبت 

 د که ایننتوانند چند نوع سم تولید کنمیاورئوس  استافیلوکوکوس

مسمومیت و  هاای و در نتیجه ایجاد بیماریها عامل التهاب رودهسم

توجهی قابل  غذایی در تعداد زیادی از کشورها هستند از اهمیت

بنابراین هدف از این مطالعه ارزیابی اثر  .(6،31) برخوردار است

ترکیبات فنولیک موجود در پوست سبز دو رقم پسته کله قوچی و 

های خونی و فندقی بر عملکرد و وزن نسبی اجزای الشه، شاخص

گوشتی چالش یافته با باکتری جمعیت میکروبی روده جوجه

 بود. استافیلوکوکوس اورئوس

 اد و روش کارمو

برای تهیه عصاره، پوست تازه پسته )کله قوچی منطقه سبزوار 

و فندقی منطقه بردسکن( از ترمینال ضبط پسته تهیه شد سپس در 

محیط باز پهن و در سایه خشک گردید. پوست خشک شده آسیاب و 

با نسبتی یک به هفت ونیم با آب مقطر )عصاره آبی( و نسبت یک به 

ساعت در دمای  48اتانولی( مخلوط شد و به مدت اتانول )عصاره  5

اتاق توسط دستگاه همزن همگن گردید. مخلوط مورد نظر از پارچه 

منظور بررسی اثر (. به8،15متقال عبور داده و صاف گردید )

ضدمیکروبی هر دو نوع عصاره آبی و اتانولی عصاره پوست سبز پسته 

ت از رشد حداقل غلظت ممانعکله قوچی و فندقی از روش 

(Minimum Inhibitory Concentration; MIC)  استفاده

 . (35) شد

قطعه جوجه  168برای انجام مرحله حیوانی این آزمایش از 

در قالب طرح کامالً تصادفی  308خروس گوشتی یک روزه سویه راس 

دارای شش تیمار با چهار تکرار و هفت قطعه جوجه در هر تکرار 

ی آزمایشی شامل شاهد منفی )غیر آلوده(، تیمارها استفاده گردید.

 200(، سطوح استافیلوکوکوس اورئوسشاهد مثبت )آلوده با باکتری 

گرم ماده خشک در کیلوگرم عصاره پوست سبز پسته میلی 400و 

میلی گرم ماده خشک در کیلوگرم عصاره  400و  200فندقی و سطوح 

ا با باکتری هپوست سبز کله قوچی بود. برای آلوده نمودن جوجه
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مرحله با باکتری آلوده شدند.  2ها در ، جوجهاستافیلوکوکوس اورئوس

ها بجز شاهد منفی در بدو ورود به سالن با مقدار مرحله اول تمام جوجه

باکتری با روش گاواژ  CFU  910 × 3سی از محلول حاوی سی 1

ها به جز تیمار شاهد منفی، )توسط سوند معدی( در دهان تمام جوجه

 سی محلول حاوی روزگی، دو سی 34تلقیح گردید. در مرحله دوم در 

CFU 910 × 3  سی آب سی 10در  استافیلوکوکوس اورئوسباکتری

انده شد ( به تیمارهای آلوده، باکتری خورآشامیدنی )به ازای هر جوجه

ها دارای سطح انرژی و پروتئین یکسان بوده و آب و (. جیره43)

ها در خوراک به صورت آزادانه در اختیار جوجه ها قرار گرفت. جوجه

روزگی(، رشد  0-10ای آغازین )دوره آزمایش در قالب سه دوره تغذیه

های روزگی( تغذیه شدند. برنامه 25-46روزگی( و پایانی ) 11-24)

ی شامل شرایط تهویه، نور، دما و رطوبت مطابق توصیه راهنمای مدیریت

 (. 1جدول انجام شد ) 308سویه راس 

های عملکردی شامل وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب داده

ای رکورد برداری شدند. در انتهای دوره پرورش صورت دورهتبدیل به

رار ذبح و نمونه خون از ورید روزگی(، دو قطعه جوجه از هر تک 46)

های بیوشیمیایی آوری شد جهت بررسی شاخصبال پرندگان جمع

گلیسرید و ، تریکلسترول ،گلوکزخون شامل پروتئین تام، 

های پالسمای ( و فعالیت آنزیمHDL, LDLهای خون )لیپوپروتئین

 Alanineخون شامل آالنین آمینوترانسفراز )

aminotransferase activity; ALT و آسپارتات )

( در Aspartate aminotransferase; ASTآمینوترانسفراز )

های آزمایشگاهی پارس آزمون توسط های پالسما، از کیتنمونه

ساخت  Gesan Chem(  200(دستگاه اتواناالیزر مدل جسان چم 

 کشور ایتالیا استفاده شد. 

 7/0روزگی،  18، در سن هاجوجهجهت تعیین پاسخ ایمنی 

درصد گلبول قرمز خون گوسفند  15لیتر سوسپانسیون میلی

(Sheep red blood cells; SRBC استریل و خالص سازی )

شده به عنوان یک پادگن غیر بیماریزا به ورید بال سه قطعه مرغ 

گیری نها خوروزگی از یکی از آن 24از هر تکرار تزریق شد و در 

 SRBCسی یک سی روزگی 41عمل آمد. مرحله دوم نیز در به

گیری جهت ن، خو46ها تزریق شد و در روز نیز به همان مرغ

بررسی پاسخ ثانویه انجام شد. عیار پادتن تام، عیار 

با استفاده از روش  SRBCعلیه  M, Gهای ایمنوگلوبولین

 (. 42گیری شد )میکروتیتر اندازه

 

 

 .های آزمایشی پایه مراحل آغازین، رشد و پایانیخوراکی و درصد مواد مغذی جیرهترکیبات مواد . 1جدول 

 جیره آغازین درصد ترکیبات

 ( روزگی1-10)

 جیره رشد

 ( روزگی11-24)

 جیره پایانی

 ( روزگی25-46)

 21/59 06/57 68/53 (درصد)ذرت 

 62/32 03/34 27/38 (درصد)سویا کنجاله

 - 50/2 00/4 (درصد)پودرماهی 

 70/4 14/3 18/2 (درصد) سویا روغن

 26/1 16/1 24/1 (درصد)کلسیم کربنات

 51/1 22/1 12/1 (درصد)فسفات کلسیمدی

 25/0 25/0 25/0 *مکمل ویتامینی معدنی

 30/0 40/0 3/0 (درصد)نمک 

DL–  15/0 24/0 06/0 (درصد)متیونین 

    (درصد)شده ترکیب مواد مغذی محاسبه

 2950 3050 3200 (Kcal/Kg) قابل سوخت و ساز انرژی

 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

 81/0 90/0 00/1 درصد کلسیم

 405/0 450/0 50/0 درصد فسفر

المللی واحد بین 3D ،50000المللی ویتامین واحد بین A ،4500000المللی ویتامین واحد بین 9000000کننده موارد زیر است: معدنی تأمینهر کیلوگرم مکمل ویتامینی *

 9B ،015/0گرم ویتامین  6B ،75/1گرم ویتامین  5B ،3 یتامینگرم و 3B ،55گرم ویتامین  2B ،14گرم ویتامین  1B ،7گرم ویتامین  3K ،2گرم ویتامین  E ،3ویتامین 

 .گرم سلنیوم 3/0گرم ید،  25/1گرم مس،  16گرم روی،  100گرم آهن،  40گرم منگنز،  120گرم کولین،  12B ،625گرم ویتامین 
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 .های اتانولی و آبی پوست سبز دو رقم پسته کله قوچی و فندقیمقایسه اثر ضد میکروبی عصاره. 2جدول 

 حالل نوع عصاره

 غلظت

)میکروگرم در 

 لیتر(میلی

 باکتری

 استافیلوکوکوس الکتوباسیلوس انتروکوکوس سالمونال اشرشیاکلی کلبسیال

 

 

 

 

 کله قوچی

 

 

 آبی

1000 + + + _ _ _ 
500 + + + + + + 

250 + + + + + + 

125 + + + + + + 

5/62 + + + + + + 

 

 

 اتانولی

1000 + + + _ _ + 

500 + + + _ _ + 

250 + + + _ _ + 

125 + + + _ _ + 

5/62 + + + + + + 

 

 

 

 

 فندقی

 

 

 آبی

1000 + + + + + + 

500 + + + + + + 

250 + + + + + + 

125 + + + + + + 

5/62 + + + + + + 

 

 

 اتانولی

1000 + + + _ _ _ 
500 + + + _ _ _ 
250 + + + _ _ + 

125 + + + + _ + 

5/62 + + + + _ + 

 گر عدم رشد باکتری است.( بیان-نماد )+( به معنای رشد و نماد )
 

 

 

 

 

 بررسی و مقایسه تأثیر عصاره آبی پوست سبز پسته بر رشد باکتری.. 3جدول 

 غلظت

 لیتر()میکروگرم در میلی
 گرم منفی گرم مثبت تکرار

 کلبسیال اشرشیاکلی سالمونال انتروکوکوس الکتوباسیلوس استافیلوکوکوس  

 فندقی قوچیکله فندقی قوچیکله فندقی قوچیکله فندقی قوچیکله فندقی قوچیکله فندقی قوچیکله  

8000 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4000 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2000 1 _ _ _ _ _ _ + + + + + + 

 2 _ _ _ _ _ _ + + + + + + 

 3 _ _ _ _ _ _ + + + + + + 

1000 1 + + + + + + + + + + + + 

 2 + + + + + + + + + + + + 

 3 + + + + + + + + + + + + 

 گر عدم رشد باکتری است.( بیان-نماد )+( به معنای رشد و نماد )
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 .استافیلوکوکوس اورئوسهای گوشتی چالش یافته با باکتری اثر افزودن عصاره آبی پوست سبز پسته بر عملکرد جوجه .4جدول 

 ضریب تبدیل خوراک مصرف خوراک )گرم( وزن بدن )گرم( تیمار

 
10 

 روزگی
 روزگی 0- 10 روزگی 46 روزگی 24

11-24 

 روزگی
 روزگی 10-0 روزگی 25-46

11-24 

 روزگی

25-46 

 روزگی

 ab75/830 5/2588 79/195 25/941 8/2728 22/1 44/1 60/1 50/202 شاهد منفی

 ab14/792 4/2533 03/198 71/960 6/2842 21/1 53/1 63/1 46/204 شاهد مثبت

 a98/882 8/2674 32/192 83/1028 3/2999 21/1 42/1 67/1 82/199 کله قوچی  200

 b25/775 5/2598 67/197 25/962 6/2792 23/1 57/1 54/1 07/201 کله قوچی  400

 ab71/820 0/2501 17/195 36/975 8/2808 20/1 48/1 67/1 14/202 فندقی 200

 ab18/810 2/2499 85/192 51/970 6/2900 22/1 48/1 71/1 85/197 فندقی 400

 06/0 05/0 043/0 77/88 22/25 92/3 480/62 560/23 510/4 معیارمیانگیناشتباه

 5295/0 3707/0 9931/0 3811/0 2769/0 8645/0 3545/0 0490/0 9302/0 داریسطح معنی
ba, 05/0هاست )دار بین میانگینوجود حروف مختلف روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختالف معنی< P استافیلوکوکوس (. شاهد مثبت: )جیره پایه + آلودگی با

 (.CFU 910×3اورئوس

 

به منظور ارزیابی تغییرات جمعیت میکروبی ژژنوم، در روز 

آوری و آزمایش، محتویات ژژنوم پرندگان کشتار شده جمع 46

سی از محتویات را درون لوله آزمایش حاوی دهم سیمقدار یک 

محلول سی سرم فیزیولوژی ریخته و رقیق شد. سپس از سی 9/9

 9/9سی برداشته و مجدد با دست آمده مقدار یک دهم سیبه

های میکروبی سی سرم فیزیولوژی رقیق گردید. سپس نمونهسی

های کشت بالد بیس آگار )جهت رشد جمعیت ژژنوم روی محیط

ها(، ام آر اس آگار )جهت رشد جمعیت کل باکتری

وترینت آگار ها( و نفرمها(، مکانکی )جهت رشد کلیالکتوباسیل

+ کلوگزاسیلین )جهت رشد باکتری استافیلوکوکوس مقاوم به 

متر کشت داده شد و سانتی 6هایی با قطر متی سیلین( در پلیت

 (.28های رشد یافته شمارش گردید )تعداد کلنی

های جمع آوری شده توسط نرم افزار اکسل مرتب شده داده

آنالیز واریانس یک مورد تجزیه آماری  SASو به کمک نرم افزار 

داری توکی ها با آزمون معنیطرفه قرار گرفتند و اختالف میانگین

 درصد بررسی شد. 05/0و در سطح 

 نتایج 

های آبی و اتانولی پوست سبز در این آزمایش اثر عصاره

میکروگرم  1000و  500، 250، 125، 5/62های پسته در غلظت

استافیلوکوکوس ثبت های گرم مبر میلی لیتر  بر رشد باکتری
های گرم منفی و باکتری الکتوباسیلوسو  انتروکوکوس، اورئوس

 جدولمورد بررسی قرار گرفت ) و  کلبسیال اشرشیاکالی، سالمونال

ها نشان داد عصاره آبی پوست سبز پسته کله قوچی در (. یافته2

و  لیتر مانع رشد الکتوباسیلمیلی میکروگرم بر 1000غلظت 

های تر، همه باکتریهای پاییناستافیلوکوکوس شد. در غلظت

مورد آزمایش رشد کردند. عصاره اتانولی پوست سبز پسته کله 

های مورد نظر نتوانست مانع قوچی نیز در هیچ کدام از غلظت

های حاوی شود. در محیط کشت اورئوس استافیلوکوکوسرشد 

ها آبی پوست سبز پسته فندقی نیز هیچ کدام از غلظتعصاره 

های مورد آزمایش نشد. عصاره اتانولی پوست مانع رشد باکتری

میکروگرم بر  1000و  500های سبز پسته فندقی نیز در غلظت

 های گرم مثبت شد.میلی لیتر مانع رشد باکتری

نتایج مربوط به اثر عصاره آبی پوست سبز دورقم پسته در 

میکروگرم بر میلی لیتر  8000و  4000، 2000، 1000های تغلظ

استافیلوکوکوس اورئوس، های گرم مثبت بر رشد باکتری
سالمونال،  های گرم منفیو باکتری الکتوباسیل، انتروکوکوس

ارائه شده است. عصاره هر دو  3جدول در کلبسیال  و، اشرشیاکلی

میکروگرم بر میلی لیتر سبب 2000تر از رقم پسته در غلظت باال

های گرم مثبت شدند. عصاره هر دو رقم پسته در مهار رشد باکتری

لیتر سبب مهار رشد میکروگرم بر میلی 8000و  4000های غلظت

 های گرم منفی شد.باکتری

های آزمایشی بر وزن بدن، مصرف نتایج مربوط به تأثیر جیره

ارائه شده  4جدول ای گوشتی در هخوراک و ضریب تبدیل جوجه

های است. اثر تیمارهای آزمایشی بر افزایش وزن بدن در طی دوره

 200روزگی تیمار حاوی  24آغازین و پایانی اثر نداشت ولی در 

گرم میلی 400میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی کله قوچی نسبت 

(. P<05/0باالتری نشان داد )بر کیلوگرم آن افزایش وزن 
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قوچی و فندقی تأثیری بر مصرف خوراک های آبی دو رقم کلهعصاره

 های آغازین، رشد و پایانی نداشتند.و ضریب تبدیل خوراک در دوره

اثر استفاده از عصاره آبی دو رقم پسته کله  اجزای الشه:

قوچی و فندقی بر راندمان الشه و وزن نسبی اجزای الشه 

های عصاره آبی پوست سبز های گوشتی تغذیه شده با جیرهجوجه

ارائه شده است. نتایج  5جدول روزگی در  46و  26پسته در سنین 

نشان داد که افزودن عصاره آبی پوست سبز پسته بر راندمان الشه 

روزگی اثر نداشت. از نظر  46و  26و وزن نسبی اجزای الشه در 

روزگی  46و  26ترین میزان راندمان الشه در هر دو سن عددی باال

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره فندقی مشاهده شد.  200در تیمار 

وزن نسبی سایر اجزای الشه شامل قلب، پانکراس، کبد و صفرا نیز 

 تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

 

 

 .استافیلوکوس اورئوسهای گوشتی چالش یافته با اثر عصاره آبی پوست سبز پسته بر وزن نسبی اجزای الشه )درصدی از وزن بدن( جوجه. 5جدول 

 صفرا کبد پانکراس قلب سینه ران راندمان الشه تیمار

 07/0 90/1 16/0 65/0 89/21 61/19 81/63 شاهد منفی

 11/0 51/2 19/0 55/0 63/24 13/20 94/66 شاهد مثبت

 09/0 03/2 17/0 52/0 83/24 11/19 28/66 گرم کله قوچیمیلی 200

 07/0 95/1 21/0 67/0 04/23 26/20 88/65 گرم کله قوچیمیلی 400

 09/0 85/1 19/0 57/0 35/23 06/21 62/67 گرم فندقیمیلی 200

 06/0 66/1 17/0 52/0 50/24 09/20 32/66 گرم فندقیمیلی 400

 01/0 24/0 02/0 05/0 691/0 531/0 96/0 معیار میانگیناشتباه 

 1041/0 2906/0 8228/0 3199/0 0502/0 2356/0 1678/0 داریسطح معنی

 (.CFU 910×3استافیلوکوکوس اورئوسشاهد مثبت: )جیره پایه + آلودگی با 

 

 

 روزگی. 46در  استافیلوکوس اورئوسهای گوشتی چالش یافته با های داخلی و چربی بطنی )درصدی از وزن بدن( جوجهاثر عصاره آبی پوست سبز پسته بر وزن نسبی اندام .6جدول 
 بورس فابرسیوس طحال چربی بطنی تیمار

 c 36/0 14/0 19/0 شاهد منفی

 b 97/0 12/0 18/0 شاهد مثبت

 b 85/0 17/0 21/0 کله قوچیگرم میلی 200

 ab 30/1 12/0 21/0 گرم کله قوچیمیلی 400

 ab 15/1 14/0 17/0 گرم فندقیمیلی 200

 a 64/1 12/0 17/0 گرم فندقیمیلی 400

 02/0 01/0 15/0 اشتباه معیار میانگین

 8043/0 3149/0 0005/0 داریسطح معنی
a,b05/0دار بین میانگین هاست )وجود حروف مختلف روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختالف معنی ؛< P استافیلوکوکوس (. شاهد مثبت: )جیره پایه + آلودگی با

 (.CFU 910×3اورئوس

 

 

 .استافیلوکوس اورئوسهای گوشتی چالش یافته با لیتر( در جوجهگرم بر دسیاثر عصاره آبی پوست سبز پسته بر غلظت کلسترول و تری گلیسرید پالسمای خون )میلی. 7جدول 
 روزگی 46 روزگی 26 تیمار

 HDL LDL گلیسریدتری کلسترول HDL LDL گلیسریدتری کلسترول 

 a95/67 87/32 89/98 a83/244 a 23/68 96/39 a 49/162 85/142 شاهد منفی

 ab66/59 80/33 40/92 b20/129 b 35/28 07/34 b 46/89 20/146 شاهد مثبت

 c92/31 87/31 59/93 b38/145 b 25/38 65/36 b08/101 85/131 قوچیکلهگرممیلی 200

 abc85/41 80/34 03/102 b00/164 b60/36 25/37 ab43/119 20/145 قوچیکلهگرممیلی 400

 abc95/46 35/37 26/108 b83/162 b32/34 95/38 ab01/117 00/155 گرم فندقیمیلی 200

 c45/40 87/34 64/124 b60/129 b12/29 27/32 b50/91 60/167 گرم فندقیمیلی 400

 14/11 76/2 95/3 71/17 91/10 38/3 99/5 19/14 اشتباه معیار میانگین

 0021/0 3918/0 0001/0 0021/0 3496/0 8974/0 0050/0 6128/0 داریسطح معنی
a,b 05/0دار بین میانگین هاست )ستون نشان دهنده اختالف معنیوجود حروف مختلف روی اعداد هر ؛< P استافیلوکوکوس(. شاهد مثبت: )جیره پایه + آلودگی با 

 (.CFU 910×3اورئوس
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های های کبدی )واحد در لیتر( در جوجهلیتر( و فعالیت آنزیمگرم بر دسیاثر عصاره آبی پوست سبز پسته بر غلظت پروتئین و گلوکز پالسمای خون )میلی .8جدول 

 .استافیلوکوس اورئوسگوشتی چالش یافته با 
 روزگی 46 روزگی 26 تیمار

 AST ALT پروتئین تام گلوکز AST ALT پروتئین تام گلوکز 

 ab99/186 69/1 80/168 a 53/4 48/265 b 66/1 22/3 71/187 شاهد منفی

 ab34/174 34/1 08/207 b 11/3 62/201 b 24/1 01/3 24/215 شاهد مثبت

 ab85/176 54/1 83/212 ab 55/3 80/267 b 02/2 78/2 00/195 قوچیکله گرممیلی 200

 b63/143 63/1 70/219 b 31/3 45/292 a 30/6 67/2 28/183 قوچیکله گرممیلی 400

 ab63/169 05/1 03/221 ab 49/3 52/256 a 25/6 98/2 20/209 گرم فندقیمیلی 200

 a93/209 82/1 27/194 b 18/3 85/250 ab 94/3 05/3 76/193 گرم فندقیمیلی 400

 81/0 93/20 24/0 34/13 32/0 20/13 17/0 62/10 اشتباه معیار میانگین

 0004/0 1163/0 0068/0 0997/0 6258/0 0542/0 3186/0 2837/0 داریسطح معنی
a,b05/0هاست )دار بین میانگینوجود حروف مختلف روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختالف معنی ؛< P استافیلوکوکوس (. شاهد مثبت: )جیره پایه + آلودگی با

 (.CFU 910×3اورئوس

 

 .(10استافیلوکوس اورئوس )لگاریتم بر پایه های گوشتی چالش یافته با اثر عصاره آبی پوست سبز پسته بر عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفندی جوجه. 9جدول 
 روزگی 46 روزگی 24 تیمار

 IgM IgG پادتن تام IgM IgG پادتن تام 
 ab75/5 50/1 25/4 ab50/9 75/5 75/3 شاهد منفی

 b25/5 00/1 25/4 b25/8 25/5 00/3 شاهد مثبت

 ab50/5 750/0 75/4 a50/10 50/6 00/4 گرم کله قوچیمیلی 200

 ab50/5 25/1 25/4 a25/10 25/6 00/4 گرم کله قوچیمیلی 400

 a75/6 50/1 25/5 a75/9 00/6 75/3 گرم فندقیمیلی 200

 a00/6 00/1 00/5 ab00/9 50/5 50/3 گرم فندقیمیلی 400

 44/0 43/0 35/0 41/0 26/0 29/0 اشتباه معیار میانگین

 1668/0 1059/0 0197/0 2957/0 3443/0 0145/0 داریسطح معنی
a,b 05/0هاست )دار بین میانگینوجود حروف مختلف روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختالف معنی؛< P استافیلوکوکوس (. شاهد مثبت: )جیره پایه + آلودگی با

 (.CFU 910×3اورئوس

 

 .استافیلوکوس اورئوسهای گوشتی چالش یافته با ( جوجهCFU 710اثر عصاره آبی پوست سبز پسته بر تغییرات جمعیت باکتریایی ژئوژنوم ) .10جدول 

 تیمار
 تعداد کلنی

 الکتوباسیلوس باکتری گرم منفی استافیلوکوکوس اوروئوس کل جمعیت باکتری

 a 33/86 66/9 33/15 a 66/15 شاهد منفی

 ab 67/81 00/15 00/17 c 33/3 شاهد مثبت

 ab 00/50 00/12 33/25 ab 00/12 قوچیکلهگرممیلی 200

 ab 00/46 00/8 00/15 b 00/7 قوچیکلهگرممیلی 400

 b 00/44 00/7 00/15 bc 33/5 گرم فندقیمیلی 200

 b 00/41 33/8 67/18 ab 66/11 گرم فندقیمیلی 400

 59/2 92/7 82/1 76/8 اشتباه معیار میانگین

 0433/0 9294/0 0730/0 0081/0 داریسطح معنی
a,b05/0هاست )دار بین میانگینوجود حروف مختلف روی اعداد هر ستون نشان دهنده اختالف معنی ؛< P استافیلوکوکوس (. شاهد مثبت: )جیره پایه + آلودگی با

(.CFU 910×3اورئوس

 

 

های لمفاوی نیز تحت تأثیر نتایج نشان داد وزن نسبی اندام

. از طرف دیگر درصد (6جدول تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت )

داری مشاهده شد روزگی اختالف معنی 46چربی بطنی در سن 

(05/0>P افزایش درصد چربی بطنی بین تیمار .)میلی گرم  400

بر کیلوگرم عصاره آبی فندقی نسبت به تیمار شاهد منفی نمایان 

 .شده است
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نتایج مربوط به تأثیر عصاره آبی پوست سبز پسته بر غلظت 

ارائه شده  7جدول های گوشتی در لیپیدهای پالسمای خون جوجه

گلیسرید در هر دو سن رهای آزمایشی بر غلظت تریاست.  تیما

(. غلظت کلسترول خون، در P<05/0روزگی اثر داشت ) 46و  24

دهد که در شاهد منفی، غلظت کلسترول خون روزگی نشان می 46

روزگی  24(. ولی در P<05/0در مقایسه با سایر تیمارها باالتر بود )

اهده نشد. افزودن های اختالفی مشاز نظر آماری بین میانگین

عصاره آبی پوست سبز پسته به جیره خوراکی باعث تغییر غلظت 

LDL  46در سن ( 05/0روزگی شد>P در حالی که در .)26 

روزگی تفاوتی  46و  26در  HDLو غلظت  LDLروزگی غلظت 

روزگی تحت تأثیر تیمار  46خون در  LDLنشان نداد. غلظت 

ه آبی پوست سبز پسته میلی گرم بر کیلوگرم عصار 400حاوی 

عصاره کله قوچی نسبت به شاهد منفی کاهش   200فندقی و 

 (.P<05/0یافت )

های مرتبط با اثر تیمارهای آزمایشی بر گلوکز پالسمای داده

در  استافیلوکوکوس اورئوسهای گوشتی آلوده با خون جوجه

های غلظت گلوکز تیمارارائه شده است. نتایج نشان داد در  8جدول 

دار آماری مشاهده روزگی تفاوت معنی 46و  26آزمایشی در سنین 

روزگی تحت تأثیر  46نشد. غلظت پروتئین تام خون در سن 

( به نحوی که این تفاوت P<05/0تیمارهای آزمایشی قرار گرفت )

میلی گرم بر  400عصاره کله قوچی و  400میان تیمارهای 

یمار شاهد منفی مشاهده شد ولی غلظت کیلوگرم فندقی با ت

روزگی تفاوتی نداشت.  26پروتئین تام تیمارهای آزمایشی در سن 

 ALTو  ASTهای ترانسفراز کبدی تغییرات میزان فعالیت آنزیم

های حاوی های گوشتی تغذیه شده با جیرهپالسمای خون جوجه

 8جدول عصاره آبی پوست سبز پسته رقم کله قوچی و فندقی در 

در  AST روزگی، میزان فعالیت آنزیم  26ارائه شده است. در سن 

 400میلی گرم بر کیلوگرم عصاره کله قوچی  نسبت به  400تیمار 

(. و در P<05/0تر بود )میلی گرم بر کیلوگرم عصاره فندقی پایین

ه عصار 400در تیمار  ALT روزگی میزان فعالیت آنزیم  46سن 

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره فندقی نسبت به  200کله قوچی و 

گرم بر کیلوگرم میلی 200تیمارهای شاهد منفی و مثبت و تیمار 

 26در  ASTعصاره کله قوچی باالتر بود. افزایش فعالیت آنزیم 

گرم بر کیلوگرم میلی 400های تغذیه شده با تیمار روزگی در جوجه

 انگر اختالل در عملکرد کبد باشد.تواند بیعصاره فندقی می

های مربوط به عیار پادتن علیه گلبول قرمز گوسفندی داده

(SRBC در ) دهد عیار ها نشان میارائه شده است. یافته 9جدول

روزگی تحت تأثیر تیمارهای  46و  24در  SRBCپادتن تام بر ضد 

 200ارهای حاوی سطوح روزگی، تیم 24آزمایشی قرار گرفت در 

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی پوست سبز پسته فندقی  400و 

روزگی نیز تیمارهای حاوی  46نسبت به شاهد مثبت باالتر بود در 

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره پسته کله قوچی  400و  200سطوح 

عیار (. هر چند P<05/0نسبت به تیمار شاهد مثبت افزایش یافت )

روزگی تحت تأثیر تیمارهای  46و  24در  G و  Mهای بینایمنوگلو

 داری نشان نداد.آزمایشی تغییر معنی

در این آزمایش، اثر تیمارهای آزمایشی بر جمعیت میکروبی 

ارائه شده  10جدول های گوشتی در بخش ژژنوم روده باریک جوجه

ام در تیمارهای تغذیه است. نتایج نشان داد جمعیت باکتریایی ت

شده با عصاره آبی پوست سبز پسته فندقی در مقایسه با شاهد 

ها در تیمار شاهد مثبت نسبت کاهش یافت. جمعیت الکتوباسیل

ها از (.  جمعیت الکتوباسیلP<05/0به شاهد منفی کاهش یافت )

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی پوست  200لحاظ عددی در تیمار 

 ندقی نسبت به سایر تیمارها کاهش نشان داد.سبز پسته ف

 بحث

های اتانولی هر دو رقم پسته بر با توجه به تأثیر منفی عصاره

های مفید دستگاه گوارش باکتری الکتوباسیلوس که یکی از باکتری

شود و همچنین نتایج آزمایشات پیشین جوجه گوشتی محسوب می

اتانول، استون، متانول،  های مختلف شامل آب،در ارتباط با اثر حالل

(، اتانول/آب 70/30پروپانول، متانول/آب ) -2استات، اتیل

( و اتانول/آب/اسید 70/30/1(، متانول/آب/اسید استیک )70/30)

( بر بازده استخراج ترکیبات فنولیک از پوست 70/30/1استیک )

تر جهت عصاره عنوان حالل مناسب( آب به37،38سبز پسته )

سبز پسته انتخاب شد. عصاره هر دو رقم پسته در  گیری از پوست

میکروگرم بر میلی لیتر سبب مهار رشد  2000غلظت باالتر از 

های گرم مثبت شدند. عصاره هر دو رقم پسته در باکتری

لیتر سبب مهار رشد میکروگرم بر میلی 8000و  4000های غلظت

منفی های گرم های گرم منفی شد. به طور کلی باکتریباکتری

تر هستند که در برابر ترکیبات فنولیک مقاوم نسبت به گرم مثبت

ها این تفاوت شاید به دلیل تفاوت در ساختمان دیواره سلولی آن

های در آزمایشی اثر خصوصیات ضد میکروبی عصاره(. 31)باشد 

اشرشیاکلی،  هایریزسازوارهمتانولی پوست سبز پسته در برابر 
استافیلوکوکوس  ، سودوموناس ائروژنس،سالمونال تیفی موریوم

 ااینترمدی نوروسپورا آلبیکنس و کاندیدا اورئوس، باسیلوس سرئوس،
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مورد بررسی قرار گرفت که نتایج انتشار دیسکی نشان داد که در 

های گرم مثبت نسبت به های آزمایش شده باکتریمورد تمام رقم

( که با 38تر هستند )ها حساسهای گرم منفی و قارچباکتری

(. عصاره متانولی 32خوانی دارد )های محققین دیگر نیز همیافته

باسیلوس سرئوس و حاصل از رقم کله قوچی در مورد دو باکتری 
بیشترین اثر ضد میکروبی را نشان داد که  استافیلوکوکوس اورئوس

باسیلوس که با توجه به این(. 37های دیگر اختالف داشت )با رقم
توانند چند نوع سم تولید میاورئوس  فیلوکوکوساستا وسرئوس 

 هاای و در نتیجه ایجاد بیماریها عامل التهاب رودهسم کند که این

 مسمومیت غذایی در تعداد زیادی از کشورها هستند اهمیتو 

ترکیبات ضدمیکروبی اثر گزارش شده است که  .(6، 32باالیی دارد )

پایین، ترکیبات  های. در غلظتاستوابسته به غلظت  فنولیک

ارتباط با تولید  هایی که درویژه آنزیم ها بهفنولیک بر فعالیت آنزیم

باالتر،  یهاغلظت که در گذارند، در صورتیانرژی هستند اثر می

. (36) شوندها میپروتئین غیرطبیعی شدن ترکیبات فنولیک باعث 

به اند توتولید سم می ها واثر ترکیبات فنولیک بر رشد میکروب

دیواره سلولی و خروج  یپذیر قابلیت ترکیبات فنولیک در تغییر

این  از طرف دیگرباشد. مرتبط  ها از درون سلولماکرومولکول

واکنش داده و باعث تغییر  های غشاءتوانند با پروتئینترکیبات می

 .ها شونددر عملکرد آن ها و به تبع آن تغییرشکل این پروتئین

ها یکسانی در مواجهه با میکروب احتماالً سازوکارفنولیک  ترکیبات

مختلفی در ارتباط با اثر های و ممکن است هدف ندارند

( اسید تانیک، ترکیبات 9) داشته باشد ها وجودمیکروبی آنضد

نمایند و ممانعت می Aفنلی و رزرواتول از تولید انتروتوکسین پلی

تواند از بنابراین استفاده از مواد خوراکی دارای این ترکیبات می

 (.41افیلوکوکوس ممانعت نماید )ترشد و تولید اس

روزگی در سطح  24عصاره آبی پوسته سبز پسته فقط در 

( عصاره آبی کله قوچی نسبت ppmمیلی گرم بر کیلوگرم ) 200

آن افزایش وزن باالتری نشان داد  گرملویگرم در کیلیم 400 به

(05/0>P ولی تیمارهای آزمایشی بر مصرف خوراک و ضریب )

تبدیل اثر نداشت. افزودن عصاره پوست پسته به خوراک ماهی کپور 

بر میانگین افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک 

درصد پوست سبز پسته به جیره، باعث  5/1(. افزودن 30اثر ندارد )

 (. تغذیه11فزایش وزن نسبت به شاهد در ماهی قزل آال شد )ا

های گوشتی با عصاره گل راعی نیز تأثیری بر وزن بدن جوجه

ای دیگر، اثر عصاره اکالیپتوس و چند گیاه (. در مطالعه13نداشت )

های گوشتی تحت تنش گرمایی دارویی دیگر بر عملکرد جوجه

لیتر عصاره اکالیپتوس در میلی 100مورد بررسی قرار گرفت سطح 

وزن بدن، مصرف خوراک و کاهش  شیافزاآب آشامیدنی باعث 

(. بنابراین با توجه به وجود 2ها شد )میزان ضریب تبدیل جوجه

مواد موثره پلی فنلی در پوست پسته و از طرف دیگر اثرات 

ضدباکتریایی عصاره پوست پسته کله قوچی، احتماالً تغییر محیط 

گوارشی، زمینه را برای گوارش و جذب بهتر مواد مغذی مجرای 

های گوشتی فراهم نموده و باعث افزایش وزن بیشتر جوجه

در آزمایشی پودر گل راعی نیز بر وزن نسبی اجزاء  (.40گردد )می

های مطالعه های گوشتی تأثیری نداشت که با یافتهالشه جوجه

 (.26خوانی دارد )حاضر هم

 400افزایش درصد چربی بطنی بین تیمار  در آزمایش حاضر،

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی پوست سبز پسته فندقی نسبت 

ها تواند با اتصال پروتئینبه تیمار شاهد منفی نمایان شد. تانن، می

ها شده و در نتیجه به سطح داخلی دستگاه گوارش مانع از جذب آن

رود این احتمال می(، بنابر26گردد ) باعث رسوب چربی در بافت

ترکیبات تاننی موجود در پوست سبز پسته باعث افزایش چربی 

بطنی شده باشند. از طرف دیگر استفاده از پوست انار فرآوری شده 

( که احتماالً دلیل آن، 40با اوره باعث کاهش چربی بطنی گردید  )

کاهش فعالیت آنزیم لیپاز پانکراسی و فعالسازی سیستم آبشاری 

ن کیناز آدنوزین منوفسفات که آنزیم کلیدی در سوخت پروتئی

 (.33،40هاست باشد )وساز چربی

استفاده از اکالیپتوس در جیره جوجه گوشتی باعث افزایش 

 در .(24در خون شد )  LDLو کاهش غلظت  HDLغلظت 

 درصد جیره25/0و  5/0سطح  در اکالیپتوس بلدرچین ژاپنی نیز

خون  کل چربی و  LDL کبد، کلسترول باعث کاهش غلظت

فنلی عصاره پوست پسته با اختالل در . ترکیبات پلی(20) گردید

مراحل جذب و سوخت و ساز چربی در بدن پرنده باعث کاهش 

رود ترکیبات (. احتمال می40گردند )غلظت لیپیدهای خون می

-هیدروکسی -3فنلی از طریق اثرگذاری بر فعالیت آنزیم پلی

آسیل ترانسفراز -o -ردوکتاز و آنزیم استرول متیل گلوتاریل کوآ3

باعث کاهش میزان جذب کلسترول و افزایش دفع کلسترول و 

شوند گلیسرید خون میباعث کاهش غلظت کلسترول و تری تاًینها

 LDLهای مطالعه حاضر مبنی بر کاهش (، که با یافته12)

 خوانی دارد.هم

 400در تیمار ALT روزگی میزان فعالیت آنزیم  46در سن  

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره فندقی نسبت  200عصاره کله قوچی و 
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میلی گرم بر  200به تیمارهای شاهد منفی و مثبت و تیمار 

 ASTکیلوگرم عصاره کله قوچی باالتر بود. افزایش فعالیت آنزیم 

میلی گرم بر  400های تغذیه شده با تیمار روزگی در جوجه 26در 

تواند بیانگر اختالل در عملکرد کبد باشد. فندقی میکیلوگرم عصاره 

، A، ویتامین B12توان به ذخیره ویتامین از جمله وظایف کبد می

مس، آهن و عناصر و ترکیبات دیگر، تراوش ترکیبات وابسته به 

ها، ساختن موادی چربی با زنجیر متوسط، کاتابولیسم پروتئین

ژن برای استفاده در دیگر مانند لیپوپروتئین، آلبومین و فیبرینو

های بدن، اشاره نمود. وزن کبد در پستانداران بالغ یک بخش

گرم در هر کیلوگرم وزن بدن( است  23تا  20پنجاهم وزن بدن )

های کبد، (. با ازبین رفتن یکپارچگی غشای پالسمایی سلول29)

ها قرار دارند، وارد جریان هایی که در داخل سیتوزول سلولآنزیم

شوند که این حالت بهترین شاخص برای مطالعه وضعیت می خون

( و ASTهای آسپارتات آمینوترانسفراز )(. آنزیم10کبدی است )

( به مقدار فراوان در کبد وجود دارند ALTآالنین آمینوترانسفراز )

رود. ها در خون باال میهای کبدی میزان این آنزیمو با آسیب سلول

اختالالت کبدی مورد استفاده قرار  ها در ارزیابیاین آنزیم

های فوق منعکس کننده آسیب گیرند. افزایش در فعالیت آنزیممی

های کبدی منجر به کبد است. در واقع اختالالت التهابی سلول

 (.14،22گردد )ها میآمینازافزایش حاد ترانس

نوع گیاه دارویی روی پاسخ ایمنی جوجه  6در بررسی اثر 

 ردید که باالترین عیار پادتن علیه گلبول قرمزگوشتی گزارش گ

 .(24گردید ) مشاهده اکالیپتوس کننده مصرف گروه در گوسفند

گرم پودر برگ  3در مطالعه دیگری،  نیز گزارش شد که استفاده از 

های تخمگذار تجاری افزایش قابل توجهی اکالیپتوس در جیره مرغ

سفید خون و  هایدر سطح گلوبولین پالسما، افزایش سلول

شمارش عیار پادتن در مقایسه با گروه شاهد داشت ولی بر میزان 

های طور مشابه با یافتهبه  .(1ها تأثیری نداشت )وزن بدن مرغ

دلیل دارا بودن مطالعه حاضر، استفاده از عصاره پوست انار به

گردید  SRBCفنلی باعث افزایش عیار پادتن بر ضد ترکیبات پلی

فنلی بر سامانه ایمنی و افزایش اثر مثبت ترکیبات پلیکه دلیل آن 

(. ترکیبات پلی فنلی غیرقابل 40عیار پادتن گزارش شده است )

جذب در دستگاه گوارش بر رشد و تکثیر جمعیت میکروبی اثر 

گذارند و باعث تغییر جمعیت میکروبی به سمت می

شوند های مفید و تقویت کننده سامانه ایمنی میمیکروارگانیسم

(16.) 

رسد کاهش جمعیت در مطالعه حاضر به نظر می

ها طی رقابت با باکتری استافیلوکوکوس اتفاق افتاده الکتوباسیل

رسد افزودن عصاره آبی هر دو رقم است. طبق نتایج به نظر می

ها در مقایسه با تیمار شاهد منفی باعث افزایش و حفظ الکتوباسیل

تواند اثری مطلوب ها میکتوباسیلشد که با توجه به اثر مثبت ال

 در شرایط طبیعی پرورش، جمعیت میکروبـی دسـتگاه تلقی شود. 

به عوامل بیمـاریزا نقـش مهمـی دارد، از  گوارش که در مقاومت

سیســتم  شـود. امـا درمی والدین و محیط به جوجه منتقل

کشی و جوجه جدیــد صــنعت پــرورش طیــور، محــیط تمیــز

باشد ناپذیر میاجتناب هـا از والـدین کـه امـریداسازی جوجهج

اندازد و گوارش را به تأخیر می میکروبـی دسـتگاه تشکیل جمعیت

نسبت به عوامل بیماریزا حساس هستند  هـابه همین دلیـل جوجـه

ر ها از طریـق مکانیسـم حـذف رقـابتی بـبیوتیکآنتی. (3)

ها بیوتیکآنتی(. 25ـؤثر هسـتند )جمعیت میکروبـی پرنـدگان م

های مقاوم و امکان انتقـال ایـن سویه دلیـل بـه وجـود آوردن به

هـای مشـترک بـین ویژه در سویهها بهگونه مقاومـت بـه سـایر

های دامی مورد ماندگاری بقای دارویی در فرآورده انسـان و دام،

 میکروبـی دسـتگاه انسان و بـر هـم زدن تعـادل جمعیـت استفاده

وجود به گوارش مشـکالت جـدی در بهداشـت عمـومی و دامـی

در جهت عدم  های زیـادیای که اکنون توصیهگونه اند. بهآورده

بسیاری از کشورها  های محرک رشد دربیوتیکاستفاده از آنتی

 اسیدهای آلی، ها،ترکیبات متعددی مانند آنزیم. (3،23)شـود می

بهبود سرعت رشد و یا  هـا بـه منظـوربیوتیـکها و پریپروبیوتیک

گیاهان  (.34اند )قرار گرفته پرنـدگان مـورد اسـتفاده سـالمتی

محصوالت غذایی،  دارویی از مدت زمـان طـوالنی اسـت کـه در

مورد استفاده قـرار  های دارویـی مختلـفعطری و درمان

نات اهلی از گذشته حیوا هـای پـرورشدر سیسـتم .گیرنـدمـی

عنوان عوامل ضدمیکروبی به طور عام وگیاهی به هایمتابولیت

های اخیـر در اسـتفاده محرومیت و اند. ممنوعیترفتهشمار میبه

محــرک رشــد ســبب افــزایش تمایــل بــه  هـایپادزیستاز 

( 19های طبیعی با منشأ گیـاهی شـده اسـت )فرآورده اســتفاده از

گسترش یافته  تفاده از گیاهان دارویی در بسیاری از کشـورهاسا

های خود درصد افراد بزرگسال برای درمان بیماری 25است. حدود 

(. 5انـد )دارویی اسـتفاده کـرده در طـی سـال گذشـته از گیاهـان

در مطالعات پیشین نیز گزارش شده است عصاره پوست پسته، 

 (4باالیی برخوردار است ) یپاداکشندگخواص ضدمیکروبی و 

Brooker   وFuller  دریافتند که حضور  1975در سال

ها ها در اپی تلیوم چینه دان، برای جوجهیک الیه از الکتوباسیل



 

 

 آلودهاثر عصاره پوست پسته برجوجه \و همکاران واشانینیحس جواددیس

 

428 

ترین میکروارگانیسمی (. الکتوباسیل عمده8بسیار سودمند است )

هنگام شروع تغذیه تولید کننده اسید الکتیک است و به

دهد. کاهش می 5/5دان را تا حدود محیط چینه pH حیوان،

الکتوباسیل قدرت مهار کنندگی و از بین برندگی 

های دان و بعضی کلنیچینه  موجود در اشرشیاکلی هایباکتری

های ابتدایی روده باریک را دارند. تخمیر میکروبی باکتریایی بخش

، pH ه افتواسطافتد ولی بهها اتفاق میدان جوجهنشاسته در چینه

  .(15شود )هضم الیاف در این اندام مشاهده نمی

عصاره اتانولی پوست سبز هر دو رقم پسته  گیری:تیجهن

های الکتوباسیلوس و انتروکوکوس باعث ممانعت از رشد باکتری

گردید ولی بر استافیلوکوکوس اثر نداشت ولی عصاره آبی هر دو 

شد. به  استافیلوکوکس اورئوسرقم پسته باعث ممانعت از رشد 

همین دلیل در مرحله حیوانی از عصاره آبی پوست سبز پسته 

 200استفاده شد. افزودن عصاره آبی پوست سبز پسته در سطح 

تواند باعث بهبود نسبی وزن )از لحاظ گرم در کیلوگرم میمیلی

عددی( در دوره رشد و پایانی در مقایسه با شاهد مثبت و منفی 

میلی گرم بر کیلوگرم عصاره آبی فندقی  400فزودن  سطح شود و ا

)نوعی کلسترول نامطلوب( را نسبت به  LDLتواند کاهش می

و استفاده از عصاره آبی هر دو رقم  تیمار شاهد منفی باعث شود

ها در مقایسه با تیمار شاهد منفی باعث افزایش و حفظ الکتوباسیل

تواند اثری مطلوب ها مییلشد که با توجه به اثر مثبت الکتوباس

 تلقی شود.

 سپاسگزاری

نویسندگان از دانشگاه بیرجند به جهت حمایت مالی در 

 جهت اجرای طرح کمال سپاس را دارند.

 عفتعارض منا

بین نویسندگان تعارض در منافع گزارش نشده است.
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Abstract 
BACKGROUND: Extracts rich in phenolic compounds have an important role in antioxidant and antimicrobial effects, and 

pistachio green hull extract is rich in polyphenolic compounds. 

OBJECTIVES: The aim of this study was to evaluate the effect of green peel of Kalleqouchi and Fandoghi pistachio extract 

on performance, relative weight of carcass components, blood indices and intestinal microbial population of broiler chickens 

challenged with Staphylococcus aureus. 

METHODS: A total 168 one-day-old broiler chicks were randomly divided into six treatments, four replications and seven 

chicks. Experimental treatments included unchallenged groups (negative control) and chickens challenged with 

Staphylococcus aureus and fed 0, 200 and 400 mg / kg of aqueous extract of Kalleqouchi pistachio and 200 and 400 mg/ kg 

of pistachio Fandoghi green extract. All infected chicks were inoculated with oral solution containing 3 x 109 CFU of 

Staphylococcus aureus. Performance characteristics, immunity, blood indices and microbial population of the intestine were 

determined. 

RESULTS: The aqueous extract of green pistachio inhibited the growth of Staphylococcus but the ethanolic extract inhibited 

the growth of lactobacilli. Growth performance of chicks was not affected by the experimental treatments except at day 24, 

when aqueous extract of 200 mg / kg led to higher body weight gain as compared to control (0.049). Kalleqouchi extract at 

400 mg/kg level increased abdominal fat (P = 0.0005) and had no effect on relative weight of other carcass components. The 

400 mg/kg Fandoghi green extract and 200 mg/kg kalleqouchi extract increased enzyme activity of alanine aminotransferase 

activity and decreased the concentration of blood total protein (P <0.01). The pistachios extracts at all levels increased total 

antibody titer compared to control (P <0.02). Pistachio extract reduced total bacterial population of jejunal area compared to 

negative control (P = 0.008). 
CONCLUSIONS: Application of aqueous extract of pistachio extract improves immune response, decreases blood lipids and 

intestinal microbial population of broiler chickens challenged with Staphylococcus aureus. 
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Figure Legends and Table Captions 

Table 1. The ingredient and nutrient percentage of basal dietary treatment in starter, grower and finisher. 

Table 2. Comparison of the antimicrobial effects of the alcoholic and  aqueous extract of Pistachios Kalleqouchi and Fandoghi green extract.  

Table 3. Comparison of the antibacterial effects of the aqueous extract of pistachios green peel.  

Table 4. Effect of the aqueous extract of pistachios green peel on performance of broiler challenged with Staphylococcus aureus. 
Table 5. Effect of the aqueous extract of pistachios green peel on carcass relative weight (% of live body weight) of broiler challenged with Staphylococcus aureus. 

Table 6. Effect of the aqueous extract of pistachios green peel on internal organ and abdominal fat relative weight (% of live body weight) of broiler challenged with 

Staphylococcus aureus. 
Table 7. Effect of the aqueous extract of pistachios green peel on plasma cholesterol and triglyceride concentration (mg/dL) of broiler challenged with Staphylococcus aureus. 
Table 8. Effect of the aqueous extract of pistachios green peel on plasma protein and Glucose concentration (mg/dL) and liver enzyme activity (U/L) of broiler challenged with 

Staphylococcus aureus. 
Table 9. Effect of the aqueous extract of pistachios green peel on sheep red blood cells (log base 10) of broiler challenged with Staphylococcus aureus. 
Table 10. Effect of the aqueous extract of pistachios green peel on jejenal microflora (107 CFU) of broiler challenged with Staphylococcus aureus. 
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