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Introduction1: This study was performed to evaluate the effects of nigella sativa meal and multi enzyme on 
growth performance, relative weight of carcass components, blood parameters and intestinal morphology of broiler 
chicken. 

Materials and Methods: The experiment was carried out in a completely randomized design with five 
treatments in four replicates and 14 chickens in each replicate (80 chickens). Broiler chickens was fed with diets 
including: without nigella sativa meal and enzymes (control), 7.5% nigella sativa meal (without enzymes), 7.5% 
nigella sativa meal with 0.2% multi enzyme, 15% nigella sativa meal (without enzymes) and 15% nigella sativa 
meal with 0.2% multi enzyme for 42 days. Then, the performance of chickens, blood biochemical indicators, 
intestinal morphology and economic index were measured and recorded. Finally, the analysis of data was 
performed using GLM method by SAS software. The means were compared using Duncan's multiple range tests. 

Results and Discussion: The results showed that, treatments did not have a significant effect on feed intake, 
daily weight gain and feed conversion ratio during the growth period. Whereas, the effect of experimental 
treatments was significant on feed intake, daily weight gain and feed conversion ratio in the finishing period. The 
lowest feed conversion ratio was observed in chickens fed control group and 7.5% nigella sativa meal without 
enzyme (P<0.05). In total experimental period, the lowest feed intake and weight gain were observed in the groups 
receiving 15% nigella sativa meal (both with and without enzymes; P<0.05). The lowest feed conversion ratio was 
observed in the control group and the group receiving 7.5% enzyme-free nigella sativa meal (P<0.05). Finally, in 
the total experimental period, the final body weight was significantly the highest in the control group (P<0.05). 
The high levels of nigella sativa meal and enzymes used in this study may have significantly reduced feed intake 
and feed conversion ratio due to the increase in fiber intake compared to lower levels. On the other hand, the use 
of different levels of nigella sativa meal and enzymes did not have significant effect on carcass percentages and 
carcass components, only using 15% nigella sativa meal without enzymes increased the ratio of intestinal length 
to live weight compared to other treatments. Due to the different results presented in different studies, the levels 
of use of nigella sativa meal in this study are probably less than the level affecting the relative weight of body 
organs. According to blood indices, the different treatments did not have any significant effect on serum lipids 
include cholesterol, triglyceride, HDL and LDL. The lack of significant effect of using different levels of nigella 
sativa meal in the present study is probably due to the use of low levels. Indeed, the use of enzymes with high 

                                                           
1- Graduated MSc. in Poultry nutrition, Department of Animal Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, 

Iran. 

2- Professor, Department of Animal Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. 

3- Associate Professor, Department of Animal Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. 

4- Graduated PhD. in Animal nutrition, Department of Animal Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, 

Iran. 

*corresponding author Email: bnavidshad@uma.ac.ir 

 

http://ijasr.um.ac.ir/
https://dx.doi.org/10.22067/ijasr.2021.38312.0
mailto:bnavidshad@uma.ac.ir
https://ijasr.um.ac.ir/journal/about
https://ijasr.um.ac.ir/journal/about
https://orcid.org/0000-0001-9490-6935
https://orcid.org/0000-0002-5172-6990
https://orcid.org/0000-0003-2607-2953
https://orcid.org/0000-0001-5141-7613


 4144بهار  4، شماره 41نشریه پژوهشهای علوم دامی ایران جلد     55

levels of nigella sativa meal resulted in significantly increase in height of villus jejunum and ileum compared to 
the control group (P<0.05). The thickness of villus jejunum and ileum of broiler chicken fed 7.5% nigella sativa 
meal without enzyme increased significantly than the other treatments (P<0.05). The use of 15% nigella sativa 
meal significantly decreased villus height to crypt depth ratio of jejunum and ileum than the same level without 
enzymes, but 7.5% nigella sativa meal with enzyme resulted in higher villus height to crypt depth ratio than the 
without enzymes group (P<0.05). The improvement in villi height to crypt depth ratio may be related to the 
antimicrobial properties of black seed. For this reason, when the microbial activity in the contents of the intestine 
decreases at the surface of brush border, the need for enterocytes and new cells to multiply in the intestine 
decreases, resulting in higher villi height and less crypt depth. Since the main source of protein in poultry diets 
comes from soybean meal, replacing new and inexpensive sources is a great economic help to reduce feed costs. 
The replacement of soybean meal by nigella sativa meal decrease feed costs and increase profitability without 
adversely affecting the broilers. 

Conclusion: According to the results, the use of nigella sativa meal reduced the performance of chickens and 
the use of enzyme supplements could not eliminate these negative effects. On the other hand, 7.5% nigella sativa 
meal (without enzyme supplements) had a positive effect on morphometric indices.  

 
Keywords:  Growth Performance, Morphometric, Multi Enzyme, Nigella Sativa. 
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 مقاله پژوهشی

 نوخ های بیوشیمیاییشاخصو  عملکرد رشدبر همراه با مولتی آنزیم اثر کنجاله سیاه دانه 
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بر همراه با مولتی آنزیم اثر کنجاله سیاه دانه . 0410. کرامتی جبه دار. سو  میرزائی آقجه قشالق ح. محب الدینی، ف. ، نویدشاد . ب.، د،  ارشادی 
 .56-10(: 0)04. پژوهشهای علوم دامی ایران های گوشتیجوجه نخو های بیوشیمیاییشاخصو  عملکرد رشد

 

 چکیده

تی انجام های گوش جوجه عملکرد رشد و برخی عوامل مرتبط با سالمت  این پژوهش به منظور بررسی تأثیر کنجاله سیاه دانه همراه با مولتی آنزیم بر   
قطعه  861در هر تکرار و جمعاً با  811قطعه جوجه گوشاااتی راس  04تکرار با تعداد  6تیمار و  6در قالب طرح کامالً تصاااادفی با  مذکور رفت. آزمایشگ

درصد کنجاله سیاه    6/7درصد کنجاله سیاه دانه )بدون آنزیم(،    6/7جیره بدون کنجاله سیاه دانه و آنزیم )شاهد(،    تیمارها شامل: جوجه گوشتی انجام شد.   
 .بودندروزگی  42تا  01درصد مولتی آنزیم از   2/1درصد کنجاله سیاه دانه و    06درصد کنجاله سیاه دانه )بدون آنزیم(،    06درصد مولتی آنزیم،   2/1دانه و 

شامل    های مشاخص  سی  سرم خون و ریخت         ورد برر شه، برخی لیپیدهای  سبی اجزای ال شه و وزن ن صد ال شد، در بودند.  سنجی مخاط روده عملکرد ر
ضریب تبدیل غذایی در  بطوری شده با  جوجهکه کمترین  شاهد و جیره حاوی  های تغذیه  شد         6/7جیره  شاهده  سیاه دانه بدون آنزیم م صد کنجاله  در

(16/1P<درکل دور .)  درصد کنجاله سیاه دانه )هر دو حالت با آنزیم    06های دریافت کننده ه آزمایشی نیز کمترین مصرف خوراک و افزایش وزن در گروه
شد )    شاهده  شاهد و گروه دریافت کننده    >16/1Pو بدون آنزیم( م ضریب تبدیل غذایی نیز در گروه  سیاه دانه بدون آنزیم     6/7(. کمترین  صد کنجاله  در

در یز نبیشترین میزان ضخامت پرز ژژنوم و ایلئوم   (. در نهایت در کل دوره آزمایشی وزن نهایی بدن در تیمار شاهد بیشترین بود.    >16/1Pد )مشاهده ش  
سیاه دانه بدون آنزیم    6/7 های دریافت کنندهجوجه صد کنجاله  سبت به   در شد    هاسایر گروه  ن شاهده  صل   . (P<16/1) م ساس نتایج حا  بطور کلی، بر ا

سیاه دانه باعث افت عملکرد جوجه   ستفاده از کنجاله  ست این اثرات منفی را رفع کند.    ا ستفاده از مکمل آنزیمی هم نتوان شده و ا س   ها  ستفاده از   6/7طح ا
 های گوشتی نشان داد.جوجه)بدون مصرف آنزیم( در سنجی ریخت هایبر شاخصدرصد کنجاله سیاه دانه تأثیر مثبتی 

 
 .مولتی آنزیمکنجاله سیاه دانه،  ،عملکردسنجی، ریختجوجه گوشتی،  :کلیدی هایواژه

 

   1 مقدمه

-های دامپروری میصنعت پرورش و نگهداری طیور یکی از شاخه

باشد که از دیرباز بخش عظیمی از سرمایه گذاری و اشتغال را شامل 
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ها و ابداع شود. تحقیقات زیادی در این زمینه برای کاهش هزینهمی
وری بیشتر صورت گیرد. از آنجایی که بخش های نوین جهت بهرهراه
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باشد، تالش مستمری اعظم هزینه پرورش مربوط به هزینه خوراک می
در جهت یافتن منابع خوراکی جدید با ارزش در جریان است و همین 

وجه پژوهشگران به منابع خوراکی مختلف از مسئله باعث شده که ت
های صنایع تبدیلی کشاورزی جلب جمله محصوالت فرعی کارخانه

گردد. افزایش قیمت مواد خوراکی طیور، به ویژه در چند سال اخیر باعث 
شده که نیاز بیشتری به تحقیق در مورد منابع جایگزین ارزانتر احساس 

(. سیاه دانه با نام Mousapour and salarmoini, 2014گردد )
یکی از گیاهان معطر از خانواده آالله و بومی   Nigella sativaعلمی

باشد یای ممناطق آسیایی است که زیستگاه اصلی آن مناطق مدیترانه
(9200 et al.,Abdelhady  سیاه دانه در ایران در .) مناطق مختلف از

بذر (.  et al.,Akhtar 2003گردد )جمله خراسان و اصفهان کشت می
درصد  6/1-6/0درصد رطوبت،  6/7درصد پروتئین،  21سیاه دانه حاوی 

های اصلی آن آرژنین نوع اسید آمینه است که اسیدآمینه 06اسانس و 
باشد درصد( می 6/01( و لوسین )درصد 6/08درصد(، گلوتامیک ) 6/01)
(2014 et al.,Boka ضایعات باقیمانده از روغن .) کشی سیاه دانه را

درصد پروتئین  14/21کنجاله سیاه دانه گویند. کنجاله سیاه دانه حاوی 
ونین، ترئونین و روغن یدرصد به ترتیب مت 80/4و  176/0، 66/1خام، 

 الری انرژی قابل متابولیسمی ظاهری برای طیور استکیلوک 0141و 
(Tekeli, 2014 .)های ضروری کنجاله سیاه دانه غنی از اسید آمینه

رددار های آمینه گوگگرم در کیلوگرم لیزین( به غیر از اسید 40/5)حاوی 
 (. et al.,Osman 1999) است

ف میزان مصر روییر سیاه دانه انجام شده در زمینه تأثتحقیقات 
در . (et al.,Homidan -Al 2002) مثبت گزارش شده است خوراک

های گوشتی با اسانس سیاه دانه سازی جیره جوجهمکملپژوهشی 
 ,Jamroz and Kamel) سلولز، پروتئین و چربی را افزایش داد گوارش

-کاربرد یک درصد سیاه دانه در جیره جوجهدر تحقیقی دیگر . (2002

های گوشتی سبب افزایش وزن الشه و وزن نسبی اجزا الشه )کبد، 
 Toghyani) چربی محوطه بطنی، سینه، ران، بال، و وزن گردن( گردید

2010 et al., .) و  2مصرف سطوح مختلف سیاه دانه )در همین تحقیق
-های گوشتی بر هیچ یک از شاخصگرم در کیلوگرم جیره( در جوجه 4

و  HDL ،LDLهای بیوشیمیایی سرم خون )آلبومین، تری گلیسرید، 
. در حالیکه ( et al.,Toghyani 2010) کلسترول کل( تأثیری نداشت

های گوشتی تغذیه شده با سیاه دانه، کاهش در جوجه دیگر ایمطالعهدر 
 Badariگلیسرید و کلسترول سرم خونی مشاهده گردید )تری غلظتدر 

2002 et al.,درصد سیاه  6/0سازی جیره مرغان تخمگذار با (. مکمل
 et Akhtarکلسترول زرده تخم مرغ شد ) غلظتدانه منجر به کاهش 

2003 al., درصد سیاه دانه )آسیاب شده( خوراک مصرفی  4(. مصرف
های گوشتی را کاهش داد، اما راندمان غذا افزایش یافت جوجه

(2007 et al.,Durrani  بکارگیری .)درصد کنجاله سیاه دانه در  6/08
وراک را به طور منفی تحت جیره بلدرچین ژاپنی، رشد و استفاده از خ

بذر سیاه دانه و روغن حاصل از (.  et al.,Yason 1987)تأثیر قرار داد 
کوئینون تیمو-آن بدلیل داشتن ترکیباتی همچون تیموکوئینون و دی

دارای خصوصیات ضدقارچی، ضدباکتری و ضدسرطانی هستند 

(1992 et al.,Mahmoud .)  ترکیب شیمیایی اصلی اسانس سیاه دانه
درصد از روغن سیاه دانه را  4/21تا  24ماده تیموکوئینون است که 

اکسیدانی، ضد دارای خواص ضدباکتریایی، آنتیو شود شامل می
ن عصاره افزود (، et al.,Arslan 2005باشد )حساسیت و ضد التهاب می

-های اکسیداتیو تریاتانولی سیاه دانه به روغن ذرت مانع از آسیب

(. علی رغم مشاهده اثر مثبت  et al.,Badari 2003) شودگلیسریدها می
ی نیز در اترکیبات ضدتغذیهحضور  دانه بر عملکرد جوجه گوشتی،سیاه

عمدتاً شامل آلکالوئید، استرول، ش شده است، که ربذر سیاه دانه گزا
ترین ترکیبات آلکالوئیدی موجود در سیاه ساپونین و کوئینون است. مهم

 هترکیب ساپونینی موجود در سیاه دانهمچنین  ودانه نیجلسن، نیجلدن 
-(. بر همین اساس به نظر میDakhakhny, 1996-Elمالنتین است )

آنزیم در جهت به حداقل رساندن اثر منفی یا رسد مصرف یک مولتی 
ا ب سیاه دانه در جیره طیور مفید باشد. فلذابهبود و تقویت اثرات مثبت 

توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه استفاده از سیاه دانه که اثبات 
لیل نیاز دکننده تأثیر مثبت این ماده خوراکی بر عملکرد طیور است و به

ی جدید ارزان قیمت جایگزین کنجاله سویا، استفاده از به منابع پروتئین
ضایعات باقیمانده از صنایع تبدیلی کشاورزی همانند کنجاله سیاه دانه 

 تواند گامی مؤثر در این زمینه باشد. بنابراینجایگزین کنجاله سویا می
ای ههدف از مطالعه حاضر، استفاده از کنجاله سیاه دانه در تغذیه جوجه

ر ب بهبود ارزش غذایی آن با استفاده از مولتی آنزیمتأثیر  گوشتی و
 . بود های عملکردی و بیوشیمیایی خونشاخص

 

 هامواد و روش
 تهیه مواد اولیه

-نهای روغگاهاز کار تهیه شده کنجاله سیاه دانهدر این تحقیق از 
گزارش  0، که ترکیب شیمیایی آن در جدول شد کشی اردبیل استفاده

مولتی آنزیم مورد استفاده در این آزمایش  شده است.
Combizyme  شرکت ساخت Feedmate با جنوبی کره کشور 

 U/g 111زایالناز،  U/g 7611پروتئاز،  U/g 21111  فرموالسیون
 آزمایشی هایجیره در %2/1سلوالز که به میزان  U/g 81111ماناناز و 

 .گرفت قرار استفاده مورد
 

 پرندگان و تیمارهای آزمایشیمکان انجام طرح، 
این پژوهش در واحد مرغداری گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی 

که در مختصات و منابع طبیعی واقع در دانشگاه محقق اردبیلی
متر از سطح دریا  0418شمالی و ارتفاع  81'شرقی و  41'جغرافیایی 

قطعه جوجه  861قرار گرفته شده است، انجام شد. در این تحقیق تعداد 
از یک هچری محلی تهیه  811روزه گوشتی سویه تجاری راس یک

ها به طور تصادفی در بستر توزیع شده و هر بستر )در هر شد. جوجه
قطعه جوجه( به عنوان یک واحد آزمایشی در نظر گرفته شد.  04بستر 

 هایی که قبالً بهبینی شده، به قفسسپس براساس طرح آماری پیش
تکرار برای هر تیمار( اختصاص  6ی به تکرارهای مختلف )صورت تصادف

ها در شروع آزمایش )در یافته بود، منتقل شدند. میانگین وزن جوجه
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گرم بود. تیمارهای آزمایشی شامل:  88/41 ±01هنگام ورود به سالن(، 
درصد  6/7 جیره شاهد )بدون کنجاله سیاه دانه و آنزیم(، جیره حاوی

درصد کنجاله سیاه  6/7بدون آنزیم(، جیره حاوی کنجاله سیاه دانه )
درصد کنجاله  06، جیره حاوی میآنزدرصد مولتی  2/1دانه همراه با 

درصد کنجاله سیاه دانه همراه  06سیاه دانه بدون آنزیم ، جیره حاوی 
درصد مولتی آنزیم بودند. اجزای تشکیل دهنده و ترکیب  2/1با 

س أاستفاده که طبق توصیه شرکت رهای آزمایشی مورد شیمیایی جیره
و با استفاده از ترکیب شیمیایی اقالم خوراکی طبق جداول انجمن  811

 01های آغازین )یک تا ( برای دوره0114تحقیقات ملی آمریکا )
روزگی( تنظیم شده  42تا  26روزگی( و پایانی ) 24تا  00روزگی(، رشد )

 24تا  00از دوره رشد ) ارائه شده است. دوره شروع آزمایش 2در جدول 
 8روزگی( بود و بر همین اساس ترکیب تیمارهای آزمایشی در جدول 

 ارائه شده است.

 

 0()خشک هوا وزن حسب بر ارقام) ترکیب شیمیایی کنجاله سیاه دانه -1جدول 
Table 1- The chemical composition of Nigella sativa Meal (data per as fed)1 

  ماده خشک )%(
Dry Matter (%) 

92.09 

 انرژی خام
GE 

4453.67 

 خاکستر )%(
Ash (%) 

4.95 

 چربی )%(

EE (%) 
7.38 

 پروتئین خام )%(
Crude Protein (%) 

30.53 

 فیبر خام )%(
Crude Fibre (%) 

7.86 

 فیبر محلول در شوینده خنثی )%(
NDF (%) 

52.94 

محلول در شوینده اسیدی )%(فیبر   
ADF (%) 

30.73 

 کلسیم )%(
Calcium (%) 

0.18 

 فسفر قابل دسترس )%(
Phosphorous (%) 

0.29 

 انرژی متابولیسمی ظاهری )کیلوکالری بر کیلوگرم(
AME (kcal kg-1) 

2231.70 

 انرژی متابولیسمی ظاهری تصحیح شده برای ازت )کیلوکالری بر کیلوگرم(
AMEn (kcal kg-1) 

2230.93 

 انرژی متابولیسمی حقیقی )کیلوکالری بر کیلوگرم(
TME (kcal kg-1) 

2297.70 

 انرژی متابولیسمی حقیقی تصحیح شده برای ازت )کیلوکالری بر کیلوگرم(
TMEn (kcal kg-1) 

2296.98 

 ( 27منبع: حسینی واشان و غزنوی )
 .هستند مختلف کشی روغن کارخانه سه از دانه سیاه کنجاله نمونه سهترکیب شیمیایی  یزانم یانگینشده م یانب اعداد 0

Refrence: Hosseini-Vashan and Ghaznavi (27) 
1 The numbers are the average chemical composition of three samples of Nigella sativa Meal 
from three different oil extraction factories. 

 
 های عملکردیداده

گیری و ثبت شد. از ابتدا تا ای اندازهصورت دورهمصرف خوراک به 
مانده در هر قفس )با انتهای دوره خوراک داده شده و مقدار غذای باقی

گرم( توزین شد و با  ±116/1استفاده از یک ترازوی دیجیتالی با دقت 
-های موجود در هر پن با در نظر گرفتن تعداد جوجهاستفاده از تعداد جوجه

 های تلف شده میزان خوراک مصرفی به ازای هر پرنده محاسبه گردید.

 هایهای هر تکرار با توزین وزن جوجهمیانگین افزایش وزن بدن جوجه
قبل از توزین پرندگان، به هر قفس در ابتدا و انتهای دوره به دست آمد. 

ساعت محرومیت مصرف آب و دان تحمیل گردید تا  4ها به مدت جوجه
 ضریب. از لحاظ خالی بودن محتویات دستگاه گوارش همسان باشند

تبدیل خوراک با تقسیم خوراک مصرفی هر جوجه در هر دوره بر میزان 
  . محاسبه شدافزایش وزن 
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 روزگی( 42تا  26و دوره پایانی ) (روزگی 24تا  00) ه رشددور روزگی(، 01تا  0های مختلف آغازین )در دوره پایه هایجیره -2جدول 

Table 2- Basal diets at different period including starter (1-10 days), growth (11-24 days) and final (25-42 days)  

(اجزای جیره )درصد  
Ingredients (%) 

 آغازین
Initial 

 رشد
Grower 

پایانی   
 finisher 

 ذرت
corn 

54.5 61.1 63.1 

 کنجاله سویا
Soybean meal 

39.8 33.9 30 

 روغن
oil 

1.5 1 3 

 پودر صدف
Oyster powder 

1.3 1.3 1.3 

 دی کلسیم فسفات
DiCalcium phosphate 

1.3 1.15 1.1 

 نمک
salt 

0.2 0.2 0.2 
 مکمل ویتامینی0
Vitamin permix 

0.25 0.25 0.25 
 مکمل مواد معدنی0
Mineral permix 

0.25 0.25 0.25 

متیونین -دی ال  
DL-Methionine 

0.5 0.3 0.5 

لیزین هیدروکلراید -ال  
L-lysine hydrochloride 

0.2 0.1 0.17 

 کل
Total 

100 100 100 

(شیمیایی )محاسبه شده ترکیبات  
Chemical composition (calculated) 

 (Kcal/kg) انرژی متابولیسمی
Metabolizable Energy (Kcal/kg) 

3000 3100 3200 

 پروتئین خام )%(
Crude Protein (%) 

23 21.5 19.5 

 فیبر شوینده خنثی )%(
Natural Detergent Fiber (%) 

13.81 13.19 12.50 

شوینده اسیدی )%(فیبر   

Acid Detergent Fiber (%) 
5.99 5.61 5.27 

 لیگنین )%(
Lignin (%) 

1.09 1.06 1.02 

 چربی )%(

Fat (%) 
7.01 6.32 8.08 

 کلسیم )%(
Calcium (%) 

0.93 0.85 0.81 

 فسفر )%(
Phosphorus (%) 

0.46 0.44 0.41 

 سدیم )%(
Sodium (%) 

0.13 0.13 0.13 

 لیزین )%(
Lysine (%) 

1.46 1.29 1.17 

 متیونین+سیستئین )%(
Methionine+cysteine (%) 

0.93 0.99 0.88 

 آرژنین )% پروتئین(
Arginine (% of CP) 

5.46 5.34 5.13 

: Aویتامین  -2گرم میلی Se :4/1و  گرممیلی I: 116/0گرم، میلی Cu: 21گرم، میلی Fe :011 گرم، میلی Zn : 4/051 گرم،میلی Mn :4/011 شود:در هر کیلوگرم جیره مقادیر زیر تأمین می
IU 8511111 3، ویتامینD :  IU4111 ویتامین ،E:04411 3، ویتامین گرممیلیk:41 ویتامین گرم،میلیB:711 2ویتامین گرم،میلیB: 41/25نیاسین: گرم،میلی5/01 پانتوتنات کلسیم: گرم،میلی 

 گرم0کلریدکولین: گرم،میلی 12B :18/1ویتامینگرم، میلی B 2:9ویتامینگرم، میلی 6B: 11/6ویتامین گرم،میلی 4/61
1 The following values are provided per kg of diet: Mn: 198.4 mg, Zn: 169.4 mg, Fe: 100 mg, Cu: 20 mg, I: 1.985 mg and Se: 0.4 
mg 2- Vitamin A: 3600000 IU, Vitamin D3: IU4000, Vitamin E: 14400 mg, Vitamin K3: 4 mg, Vitamin B1: 700 mg, Vitamin B2: 
26.40 mg 1 g, Calcium pantothenate: 19.6 mg, Niacin: 59.4 mg, Vitamin B6: 5.88 mg, Vitamin B9: 2 mg, Vitamin B12: 0.03 mg, 
Chloride chlorine: 1 g. 
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 روزگی( 26تا  42و دوره پایانی ) (روزگی 24تا  00) ه رشددور در هاکنجاله سیاه دانه و ترکیبات شیمیایی آنسطوح مختلف  حاوی هایجیره -3جدول 
Table 3- Diets containing different levels of black seed meal and their chemical composition in the grower (11-24 days) and finisher 

(25-42 days) periods 
(اجزای جیره )درصد  

Ingredients (%) 
درصد )دوره رشد(6/7  

7.5% (Grower) 

درصد )دوره رشد(06جیره   
15% (Grower) 

درصد )دوره پایانی( 6/7  
7.5% (finisher) 

درصد )دوره پایانی( 06  
15% (finisher) 

 ذرت
corn 

57.5 53 60.46 56.19 

 کنجاله سویا
Soybean meal 

28.5 23.15 24.7 20.39 

 روغن
oil 

2.45 5.0 3.4 4.5 

 پودر صدف
Oyster powder 

1.3 1.3 1.25 1.2 

 دی کلسیم فسفات
DiCalcium phosphate 

1.2 1.2 1.15 1.19 

 نمک
salt 

0.2 0.2 0.2 0.2 
 مکمل ویتامینی0
Vitamin permix 

0.25 0.25 0.25 0.25 
 مکمل مواد معدنی0
Mineral permix 

0.25 0.25 0.25 0.25 

متیونین -ال دی  
DL-Methionine 

0.3 0.3 0.5 0.52 

لیزین هیدروکلراید -ال  
L-lysine hydrochloride 

0.2 0.1 0.18 0.19 

 کنجاله سیاه دانه
Nigella Sativa meal 

7.5 15 7.5 15 

 کل
Total 

100 100 100 100 

(ترکیبات شیمیایی )محاسبه شده  
Chemical composition (calculated) 

متابولیسمی انرژی  (Kcal/kg) 
Metabolizable Energy (Kcal/kg) 

3100 3100 3200 3200 

 پروتئین خام )%(
Crude Protein (%) 

21.5 21.5 19.5 19.5 

 فیبر شوینده خنثی )%(
Natural Detergent Fiber (%) 

11.65 10.06 11.10 9.76 

 فیبر شوینده اسیدی )%(
Acid Detergent Fiber (%) 

4.92 4.21 4.62 4.03 

 لیگنین )%(
Lignin (%) 

0.95 0.82 0.91 0.81 

 چربی )%(

Fat (%) 
7.17 9.10 7.94 8.51 

 کلسیم )%(
Calcium (%) 

0.85 0.85 0.81 0.82 

 فسفر )%(
Phosphorus (%) 

0.42 0.44 0.41 0.41 

 سدیم )%(
Sodium (%) 

0.13 0.12 0.12 0.12 

 لیزین )%(
Lysine (%) 

1.16 1.09 1.11 1.03 

 متیونین+سیستئین )%(
Methionine+cysteine (%) 

0.93 0.66 0.85 0.85 

 آرژنین )% پروتئین(
Arginine (% of CP) 4.76 4.16 4.62 4.10 

: Aویتامین  -2گرم میلی Se :4/1و  گرممیلی I: 116/0گرم، میلی Cu: 21گرم، میلی Fe :011 گرم، میلی Zn : 4/051 گرم،میلی Mn :4/011 شود:در هر کیلوگرم جیره مقادیر زیر تأمین می
IU 8511111 3، ویتامینD :  IU4111 ویتامین ،E:04411 3، ویتامین گرممیلیk:41 ویتامین گرم،میلیB:711 2ویتامین گرم،میلیB: 41/25نیاسین: گرم،میلی5/01 پانتوتنات کلسیم: گرم،میلی 

 گرم0کلریدکولین: گرم،میلی 12B :18/1ویتامینگرم، میلی B 2:9ویتامینگرم، میلی 6B: 11/6ویتامین گرم،میلی 4/61
1 The following values are provided per kg of diet: Mn: 198.4 mg, Zn: 169.4 mg, Fe: 100 mg, Cu: 20 mg, I: 1.985 mg and Se: 0.4 
mg 2- Vitamin A: 3600000 IU, Vitamin D3: IU4000, Vitamin E: 14400 mg, Vitamin K3: 4 mg, Vitamin B1: 700 mg, Vitamin B2: 
26.40 mg 1 g, Calcium pantothenate: 19.6 mg, Niacin: 59.4 mg, Vitamin B6: 5.88 mg, Vitamin B9: 2 mg, Vitamin B12: 0.03 mg, 
Chloride chlorine: 1 g. 
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های تلف شده از هر تکرار به منظور محاسبه درصد تلفات تعداد جوجه

در ها یادداشت شد. های پرورشی به صورت روزانه ثبت و وزن آندر دوره
روزگی(، تعداد دو قطعه جوجه از هر پن انتخاب و پس  42انتهای دوره )

از خونگیری و توزین، از طریق جابجایی مهره گردن کشتار شدند. پس از 
وست کنی الشه و جدا کردن اعما و احشا، الشه توخالی توزین شد. پ

همچنین اجزاء الشه شامل )کبد، روده، پانکراس، قلب، طحال، بورس و 
 چربی بطنی( توزین گردید و درصد هر کدام نسبت به الشه محاسبه شد. 

 

 های بیوشیمیایی خونشاخص

از هر  ساعت گرسنگی، 1دوره پرورش پس از تحمیل  42در روز 
تکرار دو قطعه پرنده به طور تصادفی انتخاب شدند و از سیاهرگ بال 

های خونی به کمک دستگاه ها نمونه خونی گرفته شد. سرم نمونهآن
با  (کره ، ساختVS-15000 CFN ΙΙمدل  VISION)سانتریفیوژ 

سازی شد. سپس با استفاده جدا دقیقه 06دور در دقیقه و به مدت  8111
شیمی )ایران( کلسترول کل، ی تجاری شرکت زیستهااز کیت

سنجی توسط گلیسیرید با روش رنگو تری HDL ،LDLکلسترول 
گیری اندازه( آمریکا ساخت، UNICO 2100) دستگاه اسپکتروفتومتر

 شد. 
 

 شناسی رودهریخت

های آزمایشی بر وضعیت سالمت روده، در برای بررسی اثر جیره
شتار های نر کتی از دودنوم، ژژنوم، ایلئوم پرندهآزمایش نمونه باف 42روز 

وسط نمونه  متر از بخشسانتی 6حدود شده تهیه شد. به این صورت که 
( قرار داده شد. جهت انجام %01محلول فرمالین ) روده جدا شده و داخل

سازی و تهیه مقاطع بافتی به کمک تیغه اسکالپل، مراحل آماده
یکس( شده از داخل محلول فرمالین خارج های بافتی پایدار )فنمونه

های ها در حاملدنبال تهیه مقاطع بافتی و جاگذاری آنگردید. به
ها توسط دستگاه ی نمونهسازها(، مراحل آمادهمخصوص )بسکت

ساخت ایران( صورت  ،Kp-110) مدل  0خودکار آماده کننده بافت
گیری، های بافتی سه مرحله آبسازی نمونهگرفت. برای آماده

ی هاگیری از نمونهسازی و پارافینه شدن انجام شد. مرحله آبشفاف
ها در داخل محلول الکل اتیلیک با درجات صعودی بافتی با قرار دادن آن

اده ها و گرفتن الکل از زایلل استفسازی نمونهبرای شفافصورت گرفت. 
ورت ها با پارافین صسازی نمونهمنظور اشباع گردید. پارافینه کردن به

ها از دستگاه یاد شده، تهیه گرفت و در نهایت پس از خروج نمونه
بعد،  در مرحلههای خاصی انجام شد. های بافتی با استفاده از قالببلوک
های آماده شده به کمک دستگاه میکروتوم از نمونههای عرضی برش

میکرومتر  6ت اتریش( و با ضخامت ساخ، Leica 1512مدل چرخان )

                                                           
1-Tissue processor 

شناور  گرادسانتیدرجه  41های تهیه شده داخل آب تهیه شد. برش
راحتی روی الم قرار های احتمالی بهگردید تا پس از صاف شدن چروک

( گراددرجه سانتی 46تا  41ی صفحه گرمی )های مربوطه روگیرند. الم
اضافی هم ذوب گردند. های قرار داده شد تا ضمن خشک شدن، پارافین

ایلل گیری با زهای پایدار شده روی الم، پس از پارافینآمیزی بافترنگ
دهی با درجات نزولی الکل اتیلیک به کمک هماتوکسیلین و ائوزین و آب

مطالعات میکروسکوپی، جهت مصونیت انجام گردید. قبل از انجام 
 نتالن الملهای تهیه شده با استفاده از چسب ابیشتر، روی بافت

های تهیه شده از میکروسکوپ نوری چسبانده شد. برای بررسی بافت
متصل به کامپیوتر استفاده گردید. سپس با کمک دوربین نصب شده 

ه و با های دلخواه گرفته شدهایی از محلروی میکروسکوپ عکس
گیری شد. های مورد نظر اندازهافزار مربوطه، فراسنجهاستفاده از نرم

ویلی )از نوک ویلی تا محل اتصال کریپت(، عرض ویلی و عمق  ارتفاع
ای اندازه گرفته شد. نسبت ارتفاع ویلی کریپت و ضخامت الیه ماهیچه

به عمق کریپت و سطح جانبی ویلی نیز از روی ارتفاع و عرض ویلی 
ویلی  02های حاصل از حداقل محاسبه شد. مقادیر مربوط به میانگین

زای هر تکرار برای محاسبات مربوطه مورد استفاده سالم و مستقیم به ا
 (. et al.,Adibmoradi 2006قرار گرفت )

 

 بررسی شاخص اقتصادی 

ضرب ضریب تبدیل خوراک در قیمت شاخص اقتصادی از حاصل
های خوراکی به دست آمد. در همین راستا تهیه کنجاله سیاه دانه به نهاده
ای نداشته و  فقط هزینه حمل و نقل در دور ریز بودن هزینه دلیل

محاسبات مدنظر قرار گرفت. در نهایت، نمودار مقایسه هزینه تیمارها با 
توجه به هزینه جیره شاهد )درصدی از هزینه جیره شاهد( تعیین و رسم 

 شد.
 

 هاطرح آماری و آنالیز داده

 تکرار شامل 6تیمار و  6 این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با
 ی(روزگ26-42) یانیو پای( روزگ01-24) رشد ی دورهشیآزما رهیدو ج

، GLMها با استفاده از رویه انجام گرفت. تجزیه و تحلیل نهایی داده
ها با استفاده از آزمون انجام شد. مقایسه میانگین SASتوسط نرم افزار 

انجام شد. مدل آماری  درصد 6و در سطح احتمال  ای دانکنچند دامنه
 صورت زیر بود:ها بهمورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده

Yij =μ + Ti + eij                                                   )0 معادله 
  و تیمار اثر iTمیانگین،   μ،مقدار هر مشاهده ijY که در این مدل

ije آزمایشی بود. خطای 
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 نتایج و بحث

نشان  4های گوشتی در جدول مربوط به عملکرد رشد جوجه نتایج
دهد که تیمارهای آزمایشی مختلف بر مصرف خوراک، افزایش وزن می

های گوشتی در دوره رشد تأثیر روزانه بدن و ضریب تبدیل غذایی جوجه
ر های مذکور دداری نداشتند. اما اثر تیمارهای آزمایشی بر شاخصمعنی

که بیشترین (. بطوری>16/1Pار مشاهده شد )ددوره پایانی معنی
مصرف خوراک و افزایش وزن در تیمار شاهد و کمترین ضریب تبدیل 

درصد کنجاله سیاه  6/7غذایی نیز در گروه شاهد و گروه دریافت کننده 
(. درکل دوره آزمایشی نیز >16/1Pدانه بدون آنزیم مشاهده شد )

 06های دریافت کننده وهکمترین مصرف خوراک و افزایش وزن در گر
درصد کنجاله سیاه دانه )هر دو حالت با آنزیم و بدون آنزیم( مشاهده 

(. کمترین ضریب تبدیل غذایی نیز در گروه شاهد و گروه >16/1Pشد )
درصد کنجاله سیاه دانه بدون آنزیم مشاهده شد  6/7دریافت کننده 

(16/1P< در نهایت در کل دوره آزمایشی وزن نهایی .) بدن در تیمار
 شاهد بیشترین بود.

گوارشدر  دستگاه عملکرد بهبود برای میزان زیادی به دانه سیاه
 خوراک میزان مصرف افزایش شود و دلیلمی استفاده های سنتیدرمان

 نیجلن( در اسانس مانند) موجود فعال مواد تواند در نتیجه حضورمی

 هایآنزیم ترشح افزایشکه سبب  باشد دانه سیاه کنجاله در ندهماباقی

El-)شود  خوراک بهبود مصرف نتیجه در و گوارش افزایش و گوارشی

2003 et al.,Abhar .)  در همین راستا، نتایج نشان داده است که اسانس
های گوارشی در روده حاصل از گیاه سیاه دانه با تحریک ترشح آنزیم

پذیری مواد مغذی، افزایش بهبود گوارشباریک و لوزالمعده منجر به 
 et Talhaشود )مصرف خوراک و در نهایت بهبود راندمان غذایی می

2010 al., .) سازی جیره جوجهمکملهمچنین گزارش شده است که-

ذیری مواد پهای گوشتی با اسانس سیاه دانه سبب بهبود قابلیت گوارش
سایر ترکیبات فعال موجود . ( et al.,Hernandez 2004) شودمغذی می

سیمین و تیموکوئینون نیز بدلیل داشتن در روغن سیاه دانه مانند پی
 اکسیدانی باال توانایی افزایش نرخ رشد را در طیور دارند )خاصیت آنتی

al.,1975 El-Alfy et  (Badari et al., 2003;این، گزارش  . عالوه بر
شده است که سیاه دانه به عنوان یک گیاه دارویی بدلیل داشتن خاصیت 
ضد میکروبی با کنترل جمعیت میکروبی روده توانایی بهبود عملکرد 

(. از دیگر سو، در اثر مصرف  et al.,Ramezami  2018طیور را دارد )
بدلیل افزایش میزان ترکیبات  کنجاله سیاه دانه در سطوح باال،

ابد یای همانند آلکالوئید ساپونین عملکرد رشدی کاهش میضدتغذیه
(2006 et al.,Guler  .)ختلفم قاتیتحق توسط شده ارائه متفاوت جینتا 

 یاهروش نیهمچن و یخوراک باتیترک ریسا حضور لیدله ب تواندمی
همچنین موارد دیگری نظیر شرایط پرورش  .کنجاله سیاه دانه باشد هیته

طیور، کیفیت خوراک و فرموالسیون خوراک در آزمایشات مختلف 

-متفاوت هستند و از طرف دیگر کیفیت کنجاله سیاه دانه و روش روغن

های استخراج صنعتی و سنتی متفاوت است. از کشی آن نیز در روش
واند تنیز در مناطق مختلفی کشت شده و میدیگر سو گیاه سیاه دانه 

ر دهایی در ترکیب و به دنبال آن در نتایج مطالعات ایجاد کند. تفاوت
ح مصرف سطوگزارش شده است که های پژوهش حاضر، توافق با یافته

-های گوشتی بر شاخصدرصد بذر سیاه دانه توسط جوجه 6/0و  0، 6/1

افزایش وزن( تأثیری  های عملکرد رشد )میزان مصرف خوراک و
 در پژوهشی مشابه نیز استفاده. ( et al.,Shirzadegan 2010) نداشت

خوراک  بری تأثیر تخمگذار جیره مرغ در دانه سیاه درصد 8و 2، 0از 
 سیاه و کنجاله پودر افزودن  و ( et al.,Aydin 2008) نداشت مصرفی

مصرفی و افزایش وزن  خوراک میانگین روی بر داریمعنی تأثیر دانه
نتایج استفاده از کنجاله سیاه  .(Taheri, 2017)ایجاد نکرد  هابلدرچین

 سیاه نشان داد کنجالهنیز (  et al.,Attia 2008) ی دیگردانه در پژوهش

یج بر این، نتاعالوهاثری بر افزایش وزن بلدرچین ژاپنی نداشت.  دانه
سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه بر مطالعه این محققین نشان داد 

ضریب تبدیل غذایی نیز اثری نداشت. اما مغایر با نتایج تحقیق حاضر، 
 گنجاندن که ودها بیانگر آن ب( یافتهIsmail, 2011) مطالعه یک در

گوشتی )درکل دوره پرورش( میزان  هایجوجه جیره در دانه سیاه
همچنین در آزمایش  داد. افزایش شاهد گروه به نسبت خوراک مصرفی را

درصد از کنجاله سویا  61دیگری مصرف کنجاله سیاه دانه به جای 
افزایش مصرف خوراک، کاهش وزن بدن و افزایش ضریب تبدیل 

یک بررسی در . (et al.,Deek -El 1999همراه داشت )غذایی را به 
(Zeweil, 1996 گزارش )درصد کنجاله  6/08که مصرف  شده است

کاهش رشد و مصرف  منجر به سیاه دانه در جیره بلدرچین ژاپنی،
 نیز بار یگمحققینی دخوراک شد، که مطابق نتایج تحقیق حاضر است. 

 پایین، بهبود سطوح گوشتی در جوجه جیره در دانه سیاه گنجاندن

 .( et al.,Shewita 2011) تبدیل غذایی را مشاهده کردند ضریب
 اجزاء ینسب وزن بر یشیآزما یهارهیج تأثیر به مربوط یهاداده

 وزن پانکراس، وزن زنده، وزن به روده طول نسبت الشه،)درصد  الشه
 وزن ،یخال سنگدان وزن طحال، وزن ،فابریسیوس بورس وزن کبد،
 .است شده ارائه 6 جدول در( یبطن محوطه یچرب وزن و قلب

 کنجاله سیاه دانه درصد 06 از استفاده جدول، نیا حینتا مطابق
ر د افزایش نسبت طول روده به وزن زنده سبب رهیج در میآنز بدون

 یشیآزما یهارهیج مصرف اما ،(P<16/1) شد مارهایت ریسا مقایسه با
 ،پانکراس وزن زنده، وزن به روده طول نسبت ،الشه درصد بر مختلف

 و قلب وزن کبد، وزن طحال، وزن ،فابریسیوس بورس وزن کبد، وزن
 سیاه دانه و روغن آن نداشت. یداریمعن تأثیر یبطن محوطه یچرب وزن

و ضد باکتری هستند و به علت داشتن دو  یدارای خواص ضد قارچ
 چرب تیموکوئینون و دی تیموکوئینون خاصیت ضدسرطانی دارداسید 

(1992 et al.,Mahmoud ). 
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 یشیمختلف آزما هایدوره یط یگوشت هایعملکرد رشد جوجه هایبر شاخص یشیآزما یمارهایاثر ت -4جدول 

Table 4- The effect of experimental treatments on growth performance of chicken during different experimental periods 

 پارامترها
Parameters 

 شاهد
Control 

 هایدرصد کنجاله س 6/7
 میدانه بدون آنز

7.5% black seed 
without enzyme 

کنجاله درصد  6/7
 میآنز بادانه  اهیس

7.5% black seed 
with enzyme 

 اهیدرصد کنجاله س 06
 میدانه بدون آنز

15% black seed 
without enzyme 

 اهیدرصد کنجاله س 06
 میآنز بادانه 

15% black seed 
with enzyme 

SEM P-value 

روزگی( 00-24دوره رشد)  

growth (11-24 days)  
      

)گرم مصرف خوراک 
 در روز(
Feed intake 
(g/day) 

72.39 65.07 64.87 67.19 61.90 5.8 0.69 

افزایش وزن  )گرم 
 در روز(
Weight gain 
(g/day) 

45.36 42.22 42.82 41.63 41.95 4.85 0.97 

 ضریب تبدیل غذایی
Food 
conversion 
ratio 

1.60 1.54 1.53 1.69 1.48 0.09 0.31 

روزگی( 26-42دوره پایانی )  

final (25-42 days) 
      

مصرف خوراک )گرم 
 در روز(
Feed intake 
(g/day) 

151.97a 132.32b 123.89bc 106.64cd 102.48d 6.84 <0.0001 

افزایش وزن  )گرم 
 در روز(
Weight gain 
(g/day) 

76.41a 62.69b 51.01c 37.04d 36.65d 4.28 <0.0001 

 ضریب تبدیل غذایی
Food 
conversion 
ratio 

2.11c 2.12c 2.44b 2.88a 2.79a 0.07 <0.0001 

 کل دوره
Total period 

      

مصرف خوراک )گرم 
 در روز(
Feed intake 
(g/day) 

103.53a 89.23b 85.55bc 78.94cd 75.39d 2.47 <0.0001 

افزایش وزن  )گرم 
 در روز(
Weight gain 
(g/day) 

58.08a 51.16b 46.35c 39.97d 39.91d 1.59 <0.0001 

 ضریب تبدیل غذایی
Food 
conversion 
ratio 

1.78b 1.74b 1.85ab 1.98a 1.88ab 0.06 0.04 

وزن نهایی بدن  
 )گرم(
Final body 
weight (g) 

2439.44a 2148.67b 1946.70c 1678.64cd 1676.00d 66.58 <0.0001 

a,b دار اختالف معنی دارایحروف متفاوت  باهای هر ردیف میانگین( هستندP<0.05). 
a,b Means within same row with different superscripts differ (P<0.05).  
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 یروزگ 42در  یط یگوشت هایاجزاء الشه جوجه یبر  وزن نسب یشیآزما یمارهایاثر ت -5جدول 

Table 5- The effect of experimental treatments on the relative carcasses weight of chickens at 42 d 

 پارامترها
Parameters 

 شاهد
Control 

 اهیدرصد کنجاله س 6/7
 میدانه بدون آنز

7.5% black seed 

without enzyme 

 هایدرصد کنجاله س 6/7
 میآنز بادانه 

7.5% black seed 

with enzyme 

انه د اهیدرصد کنجاله س 06
 میبدون آنز

15% black seed 

without enzyme 

 اهیدرصد کنجاله س 06
 میآنز بادانه 

15% black seed 

with enzyme 

SEM 
P-

value 

)درصد( الشه بازده  
Carcasses yield (%) 

59.95 58.87 57.79 
57.67 

 
59.63 2.12 0.51 

 نسبت طول روده به وزن زنده
 )سانتیمتر بر کیلوگرم(
intestinal length /live 

weight  (cm/kg) 

7.86b 9.05b 9.37b 11.35a 8.58b 0.48 0.001 

)گرم( پانکراسوزن نسبی   

Relative weight of 

pancreas (g) 

0.27 0.28 0.27 0.31 0.24 0.02 0.22 

)گرم(  کبد وزن نسبی  

Relative weight of Liver 

(g) 

1.89 1.94 1.98 2.04 1.87 0.03 0.64 

 بورس فابریسیوس وزن نسبی
 )گرم(
Relative weight of Bursa 

of Fabricius (g) 

0.16 0.14 0.17 0.16 0.21 0.02 0.85 

)گرم( طحال وزن نسبی  

Relative weight of 

Spleen (g) 

0.11 0.12 0.11 0.10 0.13 0.02 0.67 

)گرم( سنگدان خالی وزن نسبی  

Relative weight of 

Empty gizzard (g) 

1.80 1.86 1.82 2.06 1.95 0.14 0.49 

)گرم( قلب وزن نسبی  

Heart (g)  
0.49 0.50 0.49 0.45 0.52 0.02 0.28 

 چربی محوطه بطنی وزن نسبی
 )گرم(
Relative weight of 

Abdominal fat (g) 

0.92 1.04 1.16 0.84 0.41 0.14 0.16 

a,b دار اختالف معنی دارایحروف متفاوت  باهای هر ردیف میانگین( هستندP<0.05). 
a,b Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 

مصرف یک در صد سیاه دانه در جیره باعث افزایش وزن    در تحقیقی 
سینه، ران، بال، و وزن گردن در جوجه     شه، کبد، چربی محوطه بطنی،  ال

این افزایش در الشه،  (،  et al.,Toghyani 2010شد ) های گوشتی  
ه کبه علت متابولساایم خوب پروتئین باشااد و  کبد، سااینه، و ران احتماالً

سیاه دانه      علت آن  سی به مواد معدنی در دانه  ستر یان بافزایش قابلیت د
مصرف   که شده است   شده است. در توافق با نتایج مطالعه حاضر، گزارش   

 تأثیری نداشت  هیچ باریک روده طول و شکمی  چربی وزن بر دانه سیاه 
(2004 et al.,Hernandez ،)   همچنین مصاارف بذر ساایاه دانه تا

سبی    6/0سطح   صد تأثیری بر وزن ن  سنگدان  و قلب طحال، چربی، در

 et al.,Shirzadegan ایجاد نکرد ) روزگی 42تا  گوشتی  هایهجوج

شد که مکمل . در مطالعه دیگری نیز نتیجه(2010 سطوح   گیری   سازی 
درصااد( در جیره مرغان تخمگذار تأثیری بر  8، 2، 0مختلف ساایاه دانه )

ایج اما مغایر با نت  (. et al.,Boka 2014وزن کبد و پانکراس نداشت ) 
ضر، نتایج  شان داد  یک تحقیق حا صرف  مطالعه ن صد بذر  یک م سیاه   در

دلیل احتمالی  که شد  گوشتی  هایجوجه سنگدان  وزن سبب افزایش  دانه
 Khalaji) اندگزارش کرده دانه سیاه  در باال و روغن فیبر آن را وجود

2011 et al.,)  درصد روغن سیاه دانه در   . در پژوهشی دیگر تغذیه یک
دوره پرورش بلدرچین منجر به افزایش وزن نساابی کبد در  21و  20روز 

ی طی مطالعه(. Soud, 2000-El-Abouمقایسه با سایر تیمارها شد )
سیاه دانه در جیره جوجه     صرف  شابه دیگری نیز م شتی بر وزن  م های گو

کبد، طحال، ساانگدان و الشااه( تأثیری   نساابی اجراء داخلی بدن )قلب،
 Abbasi) ی دیاگار  (. در تاحاقایاقا     Soltan, 1999نااداشاااات )

2013 et al.,Mashinchizadeh  با مصاارف ساایاه دانه اختالف )
های گوشاااتی )قلب، کبد،    ناچیز در وزن نسااابی اجزاء داخلی بدن جوجه   
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 یک گزارشن و الشااه( نشااان داده شااده اساات. در     طحال، ساانگدا 
(2007 et al.,Durrani      اساااتفاده از سااایاه دانه تأثیری بر چربی )

صرف    شت، اما م سیاه دانه در جیره جوجه   2محوطه بطنی ندا صد  های در
 et al.,Tollba گوشااتی ساابب کاهش چربی محوطه بطنی شااد )  

ستفاده  باای دیگر در مطالعه(. 2003  ،بلدرچین در دانه سیاه  کنجاله از ا
 تغذیه تأثیر تحت روده و پانکراس قلب، کبد، شکمی،  چربی نسبی  وزن

 Mousapour and) نگرفت قرار دانه سایاه  کنجاله ساطوح مختلف 

salarmoini, 2014).  که رسد می نظر به ارائه شده با توجه به نتایج 

 ایدرصد تأثیر سویی بر پارامتره   06 سطح  تا دانه سیاه  کنجاله از استفاده 
سو،      شد. از دیگر  شته با  et al.,Abdelhady  )در تحقیقی   فوق ندا

 در جیره دانه ساایاه کنجاله کارگیریبه که ه شاادداد نشااان (2009

داشت.   روده تأثیر و طحال کبد، قلب، وزن درصد  روی بر ژاپنی بلدرچین
گوشتی تغذیه شده    هایجوجه شده است که  گزارش  در تحقیقی مشابه،  

 باالتری در مقایسه سنگدان   و طحال کبد، نسبی قلب،  دانه وزن سیاه  با

ضر بود      شتند، که مغایر با نتایج آزمایش حا شاهد دا  ,Abaza) با گروه 

شده در تحقیقات مختلف، احتماالً  (2001 . با توجه به نتایج متفاوت ارائه 
سطح اثرگذار        سیاه دانه در این مطالعه کمتر از  ستفاده از کنجاله  سطوح ا

 های بدن است. بر وزن نسبی اندام
نتایج مربوط به تأثیر تیمارهای آزمایشی مختلف بر پارامترهای خونی  

شده  5در جدول  شان داد که جیره    ارائه  ست. نتایج ن های حاوی کنجاله ا
شامل کلسترول، تری      سرم خون  لیسرید،  گسیاه دانه و آنزیم بر لیپیدهای 

سترول  سترول  HDL-کل شتند. اما به  تأثیر معنی  LDL-و کل داری ندا
لحاظ عددی، مصااارف ساااطح باالتر کنجاله سااایاه دانه سااابب کاهش 

بکارگیری آنزیم همراه با کنجاله سیاه  لیپیدهای سرم خون شد. به عالوه،   
داری در غلظت لیپیدهای سرم خون ایجاد کند.  دانه نتوانست تفاوت معنی 

سرم خون محققین مختلف     سیاه دانه بر کاهش لیپیدهای  در زمینه تأثیر 

ست   اند، در این زمینه  بیان دالیل متفاوتی اعالم کرده ض  شده ا ور که ح
سیاه دانه یکی از ترکیبات م ترکیبات فعال همانند تیموکوئ وثر ینون در بذر 

ست  در روند کاهش تری سرید خون ا ، (et al.,Saleh -Al 2006) گلی
که این ترکیب دارای خاصاایت آنتی اکساایدانی   شاادههمچنین  گزارش 

  های خون تأثیرگذار باشااد تواند بر شااااخصبسااایار قوی اسااات که می
(2005et al., Arslan ) اما در تحقیقات دیگر علت کاهش کلسترول .

را وجود غلظت باالی اسیدهای چرب اشباع در سیاه دانه اعالم کردند که    
سیدهای            سترول در قالب ا سیون کل سیدا سترول و اک شتر کل سبب دفع بی

های توافق با یافته در(.  et al.,Hassan 2004شااود )صاافراوری می
ضر،   افزودن  (et al., Toghyani 2010) در یک گزارشپژوهش حا

ر بهای گوشااتی جیره جوجه درگرم بر کیلوگرم ساایاه دانه  4و  2سااطوح 
له آلبومین،          یایی سااارم خون از جم های بیوشااایم پارامتر یک از  هیچ 

تأثیر و کل کلسترول  HDL-کلسترول ،LDL-کلسترول گلیسرید،تری
با     نداشااات. مکمل    میلی گرم در  06ساااازی جیره مرغان تخمگذار نیز 

سیاه دانه   سرید خون   منجر به کیلوگرم  سترول و تری گلی کاهش مقدار کل
 et al.,Akhtar ) ، که در مغایرت با نتایج پژوهش حاضاار اسااتشااد

تا  26کنجاله ساایاه دانه )با  سااویا کنجالهکه جایگزینی در حالی (.2003
 کل  چربیمنجر به کاهش    گوشاااتی های هجوج در جیره درصاااد(  61

شد و دلیل احتمالی این کاهش نیز وجود ترکیب  کلسترول خون و پالسما
در همین راساتا،   (.Abdo, 2004در سایاه دانه بیان شاد )   نیجلن مؤثر

های گوشااتی با مصاارف خون جوجهگلیساارید ریکاهش کلسااترول و ت
 هایدرصد بذر سیاه دانه( در نتایج تحقیق   8و  0سطوح مختلف سیاه دانه )  

شد، که مغایر با نتایج یافته   نتایجی  دیگری شاهده  ض م ر های پژوهش حا
and ElBeitawi -AL; Tollba and Hassan,2003-بااود )

 Ghousein, 2008)   ستفاده از بذر سیاه . احتماالً دلیل این تفاوت نیز ا
 های مذکور باشد.دانه بجای کنجاله سیاه دانه در مطالعه

 

 یروزگ 42در  یگوشت هایجوجه یخون هایشاخصبر  یشیآزما یمارهایاثر ت -6 جدول

Table 6- The effect of experimental treatments on blood parameters of chickens at 42 d 

 پارامترها
Parameters 

 شاهد
Control 

درصد کنجاله  6/7
دانه بدون  اهیس

 میآنز
7.5% black 

seed without 
enzyme 

درصد  6/7
ه دان اهیکنجاله س

 میآنز با
7.5% black 
seed with 
enzyme 

درصد کنجاله  06
 میه بدون آنزدان اهیس

15% black seed 
without enzyme 

درصد کنجاله  06
 میآنز بادانه  اهیس

15% black seed 
with enzyme 

SEM P-value 

در  میلیگرم) دیسریگل یتر
(لیتردسی  

Tri glyceride 
(mg/dl) 

22.67 26.33 23.33 22.33 26.33 5.08 0.92 

در  میلیگرم) کلسترول
لیتر(دسی  

Cholesterol (mg/dl) 

109.50 118.83 91.17 85.50 104.67 15.31 0.47 

LDL-رممیلیگ) کلسترول 
 لیتر(دسیدر 

LDL Cholesterol 
(mg/dl) 

80.77 78.93 62.50 67.93 66.07 10.21 0.06 

HDL-رممیلیگ) کلسترول 
 لیتر(دسیدر 

HDL Cholesterol 
(mg/dl) 

35.33 45.33 44.00 43.17 43.33 6.42 0.12 

a,b دار اختالف معنی دارایحروف متفاوت  باهای هر ردیف میانگین( هستندP<0.05). 
a,b Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 
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 روزگی 42های گوشتی در بافت شناسی روده  جوجه اثر تیمارهای آزمایشی بر  -7جدول 

Table 7- The effect of experimental treatments on intestinal histological parameters of chickens at 42 d 

 پارامترها
Parameters 

 شاهد
Control 

 اهیدرصد کنجاله س 6/7
 میدانه بدون آنز

7.5% black seed 
without enzyme 

درصد کنجاله  6/7
 میآنز بادانه  اهیس

7.5% black seed 
with enzyme 

 هایکنجاله سدرصد  06
 میدانه بدون آنز

15% black seed 
without enzyme 

درصد کنجاله  06
 میآنز بادانه  اهیس

15% black seed 
with enzyme 

SEM 
P-

value 

 ارتفاع پرز دوازدهه
Duodenum villus 
height 

1333.3 1464.9 1243.5 1033.3 1265.4 95.35 0.06 

 پهنای پرز دوازدهه
Duodenum villus 
width 

b133.95 a191.86 b123.93 b112.48 b109.97 14.45 0.007 

 عمق کریپت دوازدهه

Duodenum crypt 
depth 

ab301.80 a355.06 bc217.35 c172.09 ab293.46 24.51 0.004 

 ضخامت کرپت دوازدهه

Duodenum crypt 
thickness 

a21.96 bc15.59 ab20.72 bc16.00 c13.59 1.71 0.02 

پرز ژژنومارتفاع   

Jejunum villi height 
b890.54 a1321.40 a1187.80 b916.27 a1149.17 67.15 0.002 

 ضخامت پرز ژژنوم

Jejunum villus 
thickness 

b144.55 a220.58 b141.55 b130.28 b129.30 13.45 0.001 

 عمق کریپت ژژنوم

Jejunum villus depth 
ab241.01 a299.71 bc191.83 c150.45 ab264.88 24.38 0.005 

 پهنای کریپت ژژنوم
Jejunum villus width 

12.76 10.49 13.70 11.72 15.49 2.6 0.71 

 ارتفاع پرز ایلئوم
Ileum villi Height 

c809.40 a982.16 ab956.78 bc815.28 ab944.69 45.30 0.04 

 پهنای پرز ایلئوم
Ileum villi width 

b165.95 a354.28 b174.96 b170.85 b167.41 16.25 0.02 

 عمق کریپت ایلئوم

Ileum villi depth 
bc119.34 a244.37 bc101.56 c70.39 ab171.40 24.18 0.001 

 پهنای کریپت ایلئوم 
Ileum crypt Height 

14.18 15.80 16.59 17.20 13.72 1.89 0.64 

نسبت ارتفاع پرز به عمق 
 کریپت دودنوم

Duodenum villi 
Height/crypt depth 

4.91 4.19 5.84 6.16 4.35 0.65 0.14 

نسبت ارتفاع پرز به عمق 
 کریپت ژژنوم

Jejunum villi 
Height/crypt depth 

b3.86 ab4.59 a6.33 a6.37 b4.35 0.60 0.02 

نسبت ارتفاع پرز به عمق 
 کریپت ایلئوم

Ileum villi 
Height/crypt depth 

bc8.06 d4.23 ab9.97 a11.98 cd5.84 1.15 0.002 

a,b دار اختالف معنی دارایحروف متفاوت  باهای هر ردیف میانگین( هستندP<0.05). 
a,b Means within same row with different superscripts differ (P<0.05). 

 
در جدول  سنجی روده کوچک  های ریختتجزیه دادهنتایج مربوط به 

سطح         7 ستفاده از  ست. ا شده ا سیاه دانه بدون      6/7ارائه  صد کنجاله  در
دار پهنای پرز   های گوشاااتی سااابب افزایش معنی   آنزیم در جیره جوجه 

. همچنین  (>16/1P)دوازدهه نساابت به سااایر تیمارهای آزمایشاای شااد  
ع پرز  ارتفا کاربرد آنزیم در سااطح باالی کنجاله ساایاه دانه ساابب افزایش 

براین، مصرف    . عالوه(>16/1P)ژژنوم و ایلئوم نسبت به تیمار شاهد شد     
سیاه دانه بدون آنزیم منجر به اختالف معنی    اری  دسطوح مختلف کنجاله 

که کمترین عمق   در عمق کریپت دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم شاااد، بطوری  
سیاه دانه بدون آنزیم و     06کریپت در تیمار  صد کنجاله  شترین عمق در   بی
درصااد کنجاله ساایاه دانه بدون آنزیم مشاااهده شااد  6/7کریپت در تیمار 
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(16/1P<)درصد   6/7های تغذیه شده با .   پهنای پرز ژژنوم و ایلئوم جوجه
سیاه دانه بدون آنزیم افزایش معنی  سایر تیماره  کنجاله  سبت به  ای  داری ن

  06م در تیمار . کمترین پهنای کریپت دودنو(>16/1P)آزمایشاای داشاات  
اری با  ددرصد کنجاله سیاه دانه همراه با آنزیم مشاهده شد که تفاوت معنی   

شت    شاهد دا سایر بخش (>16/1P)گروه  های روده  ، اما پهنای کریپت در 
سطح         تفاوت معنی صله کاربرد آنزیم در  ساس نتایج حا شت. بر ا داری ندا

عمق  ت ارتفاع پرز بهدار نسبباالی کنجاله سیاه دانه منجر به کاهش معنی 
کریپت ژژنوم و ایلئوم در مقایساااه با همان ساااطح بدون آنزیم شاااد،         

درصااد کنجاله ساایاه دانه همراه آنزیم منجر به  6/7که سااطح درصااورتی
افزایش نسااابت ارتفاع پرز به عمق کریپت ژژنوم و ایلئوم در مقایساااه با         

شد     سطح بدون آنزیم  سی     ت. مطالعات در زمینه باف(>16/1P)همان  شنا
باشد. در این زمینه گزارش شده    سازی سیاه دانه محدود می  روده با مکمل

های مختلف روده به ویژه در ژژنوم  افزایش ارتفاع پرز در بخشاسااات که 
دهد و نیاز متابولیکی دساااتگاه گوارش را      جذب مواد مغذی را افزایش می  

تواند به عنوان  طرف دیگر، کریپت می (. ازVisek, 1987دهد )کاهش می
حاکی   عمق بیشتر کریپت های پرز در نظر گرفته شود و  تولید کننده سلول 

تر پرز به دلیل تقاضاااای بیشاااتر انرژی و پروتئین برای  آور ساااریعاز ترن
سایر بافت      شد  ست که در نتیجه منجر به کاهش ر دن  های بنوسازی پرز ا

(. اما بالعکس،   et al.,Miles  2006د )شو های عضالنی می از جمله بافت
داشته و در نتیجه نیاز کمتری برای   تریکریپت کوچکتر بازده بافتی آهسته

(. در واقع    et al.,Yason 1987بازساااازی بافت جدید خواهد داشااات )      
ی ظرفیت  شناسی براتنسبت ارتفاع ویلی به عمق کریپت یک شاخص باف

. بر همین  به علت تماس روده با مواد مغذی اسااتهضاامی روده کوچک 
اساس افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت نشان دهنده بهبود فرآیند     

(. مصرف سیاه دانه در جیره   et al.,Mahdavi 2010هضم و جذب است )
یایی  های باکتررا به عنوان گونهاشاارشاایاکلی   هایتواند تعداد باکتریمی

 زا کاهش دهد.  بیماری

 

 
 برآورد هزینه خوراک مصرفی به ازای افزایش وزن )قیمت آزاد( )درصد نسبت به هزینه جیره شاهد( -1شکل 

Figure1- estimation of feed cost per weight gain (free price) 
 
 

 
 ای( )درصد نسبت به هزینه جیره شاهد(برآورد هزینه خوراک مصرفی به ازای افزایش وزن )قیمت یارانه -2شکل 

Figure 2- estimation of feed cost per weight gain (Subsidized price) 



 66      ...های شاخصو  عملکرد رشدبر همراه با مولتی آنزیم اثر کنجاله سیاه دانه 

 
ر ارتباط عمق کریپت دبنابراین ممکن است بهبود نسبت ارتفاع پرز به 

ه فعالیت کبا خصوصیات ضدمیکروبی سیاه دانه باشد. به همین دلیل زمانی
شود، نیاز سلولکم می 0میکروبی در محتویات روده در سطح مرز مسواکی

یابد که های جدید در روده کاهش میهای انتروسیت و نیاز به تکثیر سلول
 et Bokaشود )کمتر کریپت میدر نتیجه باعث ارتفاع بلندتر پرز و عمق 

2014. al.,). ده ش های تحقیق حاضر،  در تحقیقی گزارشدر توافق با یافته
ارتفاع پرز به عمق کریپت در دوازدهه و ارتفاع پرز به عمق کریپت  است که

د هو سطح پرز ژژنوم با افزودن پودر سیاه دانه به جیره در مقایسه با گروه شا
همچنین سعید نسبت ارتفاع پرز به . (Abdollahi, 2012.) افزایش یافت

درصد سیاه دانه به جیره  6/1عمق کریپت در دوازدهه به هنگام افزودن 
در آزمایشی . ( et al.,Saeid 2013)پیدا کرد های گوشتی افزایش جوجه

درصد سیاه دانه در جیره مرغان تخمگذار  8یا  2مشاهده شد که استفاده از 
سبب افزایش نسبت ارتفاع پرز به عمق کریپت شد، این امر به علت افزایش 

 (. et al.,Boka 2014)ارتفاع پرز و کاهش عمق کریپت بود 

ای هیشی بر برخی از شاخصنتایح مربوط به تأثیر تیمارهای آزما
 6/7ارائه شده است. استفاده از سطح  2و  0های اقتصادی در شکل

درصد کنجاله سیاه دانه در جیره سبب کاهش قابل توجه هزینه خوراک 

ین در که منبع اصلی پروتئمصرفی نسبت به تیمار شاهد شد. از آنجایی
ای هکاهش هزینهشود، فلذا برای جیره طیور از کنجاله سویا تأمین می

خوراک، جایگزینی منابع جدید و ارزان قیمت در زمینه اقتصادی کمک 
شود. با توجه به نتایج آزمایش حاضر، استفاده از بزرگی محسوب می

 تواند در کاهشکنجاله سیاه دانه به جای بخشی از کنجاله سویا می
-ههزینه خوراک و افزایش سودآوری بدون تأثیر منفی بر عملکرد جوج

 های گوشتی مؤثر باشد.

 

 گیرینتیجه

توان به این نتیجه رسید با توجه به مشاهدات پژوهش حاضر، می
ها شده و که استفاده از کنجاله سیاه دانه باعث افت عملکرد جوجه

هر  .استفاده از مکمل آنزیمی هم نتوانست این اثرات منفی را رفع کند
کنجاله سیاه دانه سبب افزایش چند مصرف آنزیم به همراه سطح باالی 

ا هارتفاع پرز ژژنوم و ایلئوم شد، اما این امر بر بهبود عملکرد جوجه
خونی نیز تحت تأثیر مصرف کنجاله و  هایشاخصتأثیری نداشت. 

  آنزیم قرار نگرفت.
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