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  چکیده

س به منظور  ستفاده از     گذار عملکرد مرغان تخم بر جیره در دانهسیاه  کنجاله مختلف سطوح  تأثیر یبرر شی با ا سیکل دوم تولید، آزمای  قطعه 120در 
صادفی  کامالً طرح قالب در لگهورن، گذارتخم مرغ س قطعه مرغ در هر تکرار  6و  تکرار 4 تیمار، 5 با ت شی عبارت بودند از د. یبه انجام ر  تیمارهاي آزمای

ود و طول دوره آزمایش هشت هفته ب  .دانه که جایگزین کنجاله سویا در جیره پایه شدند  سیاه  کنجاله درصد  بیست  و پانزده ده، پنج،(شاهد)،  سطوح صفر   
شدند. نتایج    مرغتخمصفات عملکردي و کیفیت   نتایج صورت چهار هفته اول، چهار هفته دوم و کل دوره گزارش  شان  ب ه که در چهار هفت داد آزمایش ن

 20مصرف خوراك در گروه  ینو کمتر یافتکاهش  يداریدانه بصورت معنخوراك به هنگام استفاده از کنجاله سیاه مصرف و کل دوره آزمایش اول، دوم
. افتیدانه کاهش کنجاله سیاهدرصد  20و  15، 10سطوح مرغ به هنگام استفاده از توده تخم در کل دوره آزمایش،. یدمشاهده گرد دانهسیاه کنجالهدرصد 
 و شاهد گروه از ترپایین ايمالحظهقابل بصورت دانهسیاه کنجاله از استفاده درصد 5 سطح در گذارتخم مرغان خون گلیسرید سرمو تري کلسترول غلظت
ستفاده  هايگروه سایر  شان داد که  . بود دانهسیاه  کنجاله از کننده ا س   نتایج آزمایش ن ستفاده از کنجاله  صد  5 سطح  تا دانهیاها صفات   در تغییر بدون در

  شد. گذارگلیسرید خون مرغان تخمعملکردي باعث کاهش کلسترول و تري
  

  گذار.تخم ، مرغانمرغتخم دانه، کیفیتسیاه کنجاله عملکرد،: کلیدي هايواژه
  

    1  مقدمه
درصد هزینه صنعت طیور را بخود    70تامین مواد خوراکی بیش از 

رین زا، بیشـــتمنابع پروتئینی، بعد از منابع انرژيدهد و اختصـــاص می
شکیل  بخش جیره دهند. کنجاله سویا متداولترین و  میهاي غذایی را ت

ــید و از توزان ا در تغذیه طیور بودهگیاهی مهمترین مکمل پروتئینی  س
اکثر کشـورهاي   ن وجود دریبا ا .اي نسـبتا خوبی برخوردار اسـت  آمینه
ــکل   جهان ــول با مش ــرایط خاص اقلیمی، تولید این محص به دلیل ش

شور ایران نیز تامین   .گرددهاي باال وارد میمواجه بوده و با هزینه در ک
صنعت    این ماده خوراکی یکی از مهمترین چالش ست که  ور طیهایی ا

با آن مواجه بوده و همین امر باعث توجه متخصــصــین تغذیه به منابع 
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صنایع غذایی شده است تا ماده خوراکی ارزان قیمتی در دسترس قرار     

   ).22گیرد (
ست که  سیاه دانه محصول گیاه گلدار یکساله از خانواده آالله     به  ا

اي و مناطق با آب و هواي مشــابه طور فراوان در کشــورهاي مدیترانه
سیاه دانه   باشد. می Nigell sativaنام علمی سیاه دانه   .)24( رویدمی

روید و در اصفهان و خراسان به در ایران در اراك به صورت طبیعی می
و به دلیل خواص دارویی بسیار معروف   شود صورت پرورشی کشت می   

ست   ضروري و غیر     ). دانه این گیاه منبع غنی از22(ا سیدهاي چرب  ا
ست.    شباع ا صلی  ا سید چ ا سید لینولئیک و    رترین ا شباع آن ا ب غیر ا

    ، ایران.مدیر عامل شرکت گیاه اسانس، گرگان-4
دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزي و منابع      -5

 .طبیعی خوزستان، اهواز، ایران
 )ghorbani@cheshirvan.ac.ir l:Emai            نویسنده مسئول: -(*

DOI: 10.22067/ijasr.2022.37122 

 پژوهشهاي علوم دامی ایران  نشریه
 263-273. ص ،1400 تابستان، 2شماره ، 13جلد 

Iranian Journal of Animal Science Research 
Vol. 13, No. 2, Summer 2021, p. 263-273 



  1400تابستان  2، شماره 13نشریه پژوهشهاي علوم دامی ایران جلد     264

ست      سید اولئیک ا سید لینولئیک در افزایش وزن بدن   ).21( سپس ا ا
ــیاه دانه حاوي    ).25( نقش دارد ــت که روغن س ــده اس ــخص ش مش

ن) اســـت که داراي خاصـــیت تیموکوئینون و ســـایر اجزا ( مثل نیجل
). 8تواند باعث افزایش نرخ رشد شود (  اکسیدانی باالیی بوده و می آنتی

نشان داده شده است که سیاه دانه داراي فعالیت ضد میکروبی بوده و       
 ).22شود (با کنترل جمعیت میکروبی روده باعث بهبود عملکرد می

کنجاله  را ضــایعات باقی مانده حاصــل از روغن کشــی ســیاه دانه
س  .سیاه دانه گویند  صد پروتئ  75/31 يحاو دانهاهیکنجاله   خام، نیدر

صد چرب  37/19 صد رط  8/4خام و  یدر صد ف  15/9 ،بتودر خام  بریدر
ــتر  48/6و  ــد خاکس اي مواد مالحظهو نیز مقادیر قابل )22( بوده درص

اند که ). تحقیقات نشان داده16معدنی نظیر منیزیم، فسفر و آهن دارد (
سیدها و آلکالوئیدها       سمی همانند گلیکو سیاه دانه حاوي مواد  کنجاله 

 یندادند که پروتئ نشــان) 16و همکاران ( ). الدیک18باشــد (نیز می
س  س  يازنظر محتوا دانهیاهکنجاله  ه مالحظقابل يضرور  ینهآم یدهايا

زادگان و یرش  .است  گلوتن کنجاله و یابا کنجاله سو  یسه مقابوده و قابل
ــ27همکاران ( ــطوح  دانهیاه) از س  یلوگرمگرم در ک 15و  10و  5در س

ــت يها جوجه  یرهعنوان مکمل در ج به  ند.    یگوشـ ــتفاده کرد  ایناسـ
ستفاده از س    ینمحقق عملکرد  بر یاثر منف نهدایاهخاطرنشان کردند که ا
، 4) سطوح 3اي دیگر عبدالهادي و همکاران (در مطالعه ها ندارد.جوجه

یره در جکنجاله سویا  را جایگزین دانه  درصد کنجاله سیاه   32و  16، 8
ــان دادند که بلدرچین   کردبلدرچین ژاپنی   ــده با    ه و نشـ هاي تغذیه شـ

سیاه   8و  4سطوح   شترین افزا درصد کنجاله  رف مص یش وزن و دانه بی
شاخص     خوراك  سطوح باالتر این  شته و در  ). 3ها کاهش یافتند (را دا
سی  سطوح    مو ساالرمعینی  سیاه     20و  15، 10، 5پور و  صد کنجاله  در

شان دادند به هنگام     ستفاده کردند و ن دانه را در تغذیه بلدرچین ژاپنی ا
سیاه دانه تا سطح      ستفاده از کنجاله  ضافه وزن و   15ا صد، ا ضریب   در

ــت کاهش می        ابد  ی تبدیل غذایی بهبود و هزینه خوراك و تولید گوشـ

درصــد از  5/1و  1، 5/0) ســطوح صــفر، 20جهان و همکاران ( ).22(
ــد گیاهی در تغذیه            ــیاه دانه را به عنوان یک محرك رشـ کنجاله سـ

ستفاده از کنجاله      جوجه شان دادند که ا ستفاده کردند و ن شتی ا هاي گو
درصد نسبت به سایر سطوح از نظر اقتصادي        5/1 سیاه دانه در سطح  

ید را افزایش می    بازده تول هد. این محققین بهبود در  بهتر بوده و  د
سیاه دانه،      افزایش وزن جوجه سطه افزودن کنجاله  شتی را بوا هاي گو

سته به عنوان        ستند که توان سیدانی کنجاله دان شی از خواص آنتی اک نا
با توجه به ارزش غذایی باالي این یک محرك رشد طبیعی عمل کند. 

شده و تولید آن به عنوان     شاره  کنجاله که در مطالعات مختلف به آن ا
نه     ــی و نتایج متفاوتی که در    جات روغن یک فرآورده فرعی کارخا کشـ

ــت آمده به نظر می ــد که بتوان مقداري از مطالعات مختلف به دس رس
ــتفاده کرد. لذا ــر با هدف  این کنجاله را در جیره طیور اس مطالعه حاض

ذار گبر عملکرد مرغان تخم تأثیر ســطوح مختلف آن در جیره بررســی
  طراحی گردید.

 
  هامواد و روش

سانس از      شرکت گیاه ا سیاه دانه مورد نیاز این آزمایش از  کنجاله 
شیمیایی آن با روش      ستان تهیه گردید. در ابتدا ترکیب  ستان گل هاي ا

گیري و مشــخص شــد که این کنجاله ) اندازه6معمول آزمایشــگاهی (
صد پروتئین  83/27حاوي  درصد   77/9خام، درصد چربی  6/15خام، در

ستر و     17/6خام، فیبر صد خاک صاره عاري از ازت     73/35در صد ع در
است. همچنین انرژي متابولیسمی آن با استفاده از فرمول زیر محاسبه     

  ). 23شد (
ME = 4095.41 + 56.84EE −225.26ASH−22.24 NDF  

ندازه  یدهاي چرب موجود در آن از     براي ا ــ قدار و نوع اسـ گیري م
 ) استفاده گردید. GC, Unicam 4600دستگاه گاز کروماتوگراف (

  
푃푑  درصد تولید تخم مرغ )1 رابطه =

푇푒
n
× 100 

  Pd زنده: يهامرغ يمرغ به ازاتخم یددرصد تول 
 Te تولید شده يهامرغتعداد تخم:  

n موجود زنده يهامرغ دتعدا:  
퐸푚 توده تخم مرغ )2 رابطه = 푃푑 × 퐸푤 

Em (گرم): یشیمرغ هر واحد آزماتوده تخم 
Ew مرغ:وزن تخم یانگینم  
Pd زنده: هايمرغ يمرغ به ازاتخم یددرصد تول 

퐹퐶푅  ضریب تبدیل خوراك )3 رابطه =
퐹푖
퐸푚

 
FCR خوراك یلتبد یبضر: 

FI یشیمصرف خوراك هر واحد آزما: 
Em یشیمرغ هر واحد آزماتوده تخم: 
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  آزمایشی يهارهیج یمیاییش یبترک و دهندهیلمواد تشک -1دول ج
Table 1- Composition and calculated analyses of the experimental diets 

Ingredients Control 5 BSM 10 BSM 15 BSM 20 BSM 
  ذرت
Corn  62.77 60.87 59.02 57.10 55.20 

  )٪44کنجاله سویا (پروتئین خام 
Soybean meal (44%CP)  21.15 17.06 14.07 10.55 7.02 

  کنجاله سیاه دانه
Black seed meal  0 5.00 10.00 15.00 20.00 

  روغن گیاهی
Vegetable Oil  2.50 2.80 3.07 3.37 3.66 

  دي کلسیم فسفات
Di-calcium phosphate  1.65 1.70 1.70 1.75 1.75 

   صدف يپوسته
Oyster shell  5.77 5.75 5.75 5.73 5.73 

 آهکسنگ 
Limestone  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

   نمک
Salt  0.21 0.21 0.21 0.21 0.21 

   شیرینجوش
Sodium bicarbonate  0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 

  یدکلرا یدروه لیزین-ال
L-Lysine- HCl  

0.05 0.15 0.24 0.34 0.43 

  المتیونین-دي
DL-Methionine  

0.17 0.19 0.21 0.21 0.21 

  2 مکمل ویتامینی
2Vitamin premix  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

   مکمل معدنی
2Mineral premix  0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Calculated analysis 
      ترکیبات محاسبه شده

 انرژي قابل متابولیسم (کیلوکالري در کیلوگرم)
Metabolisable energy (kcal /kg)  2813.00 2813.57 2813.04 2813.24 2813.00 

 پروتئین خام (درصد)
Crude protein (%)  

14.80 14.80 14.80 14.80 14.80 

 درصد)( یمکلس
Calcium (%)  

4.52 4.52 4.52 4.52 4.52 

 (درصد)دسترس فسفر قابل
Available phosphorous (%)  

0.42 0.42 0.42 0.42 0.42 

  (%) سیستین+  متیونین
Methionine + Cystine (%)  

0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 

  فیبر خام (درصد)
Crude fiber (%) 

2.84 3.06 3.26 3.46 3.66 
، B1گرم؛ ویتامین میلی K ،2/2گرم؛ ویتامین میلی E ،20میکروگرم؛ ویتامین  D3  ،75ویتامین  گرم؛میلی A، 4/2ویتامین : کردجیره مقادیر زیر را تامین میدر هر کیلوگرم  یویتامینمکمل  1
میکرو گرم و کولین  B12 ،10گرم؛ ویتامین میلی B9 ،5/0گرم؛ ویتامین میلی B6  ،5/2گرم؛ ویتامین میلی B5 ،35گرم؛ ویتامین میلی B3 ،8گرم؛ ویتامین میلی B2 ،4گرم؛ ویتامین میلی 5/1

  گرم.میلی 468کلرید، 
  گرم.میلی 3/0گرم و سلنیم ، میلی 6گرم؛ مس، میلی 64میلی گرم؛ روي،  75گرم؛ آهن میلی 80کرد: منگنز، جیره مقادیر زیر را تامین میدر هر کیلوگرم  مکمل مواد معدنی 2

1Vitamin premix provided per kilogram of diet: vitamin A 2.4 mg; vitamin D3 75 μg; vitamin E 20 mg, vitamin K 2.2 mg, vitamin 
B1 1.5 mg, vitamin B2 4.0 mg, vitamin B3 8.0 mg, vitamin B5 35.0 mg, vitamin B6 2.5 mg, vitamin B9 0.5 mg, vitamin B12 10 
μg, and choline, 468 mg.  
2- Mineral premix provided per kilogram of diet: Mn 80.0 mg; Fe 75.0 mg; Zn 64.0 mg; Cu 6.0 mg and Se 0.3 mg. 
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ــاثر ســـطوح مختلف کنجاله  نییتع منظوربه کرد بر عمل دانهاهیسـ
غان   کل دوم تخم  گذار تخممر ــی ته   در سـ ) 100تا   92گذاري (از هف

ستان انجام        شاورزي و منابع طبیعی خوز شگاه علوم ک شی در دان آزمای
ید. در این آزمایش از    قالب    گذار تخمقطعه مرغ   120گرد لگهورن در 

صادف  کامالًطرح   تکرار و هر در مرغ قطعه 6تکرار و  4 مار،یت 5 با یت
شد   ا هفته 8به مدت  شی مارهای. تستفاده   -1عبارت بودند از: ي آزمای

شاهد  یت ستاندارد بر پا  رهیج(مار  سو  هیا به  5تا  2و  )ایذرت و کنجاله 
که جایگزین  دانهاهیدرصـد کنجاله سـ   20و  15، 10، 5ب سـطوح  یترت

شدند   سویا در جیره پایه  شی  هايجیره .کنجاله   اجاتاحتی برطبق آزمای
  الینتجاري هاي توصیه شده سویه   لگهورن  گذارتخممرغ مغذي  مواد

W-36 )19 دند شـ  سـیکل دوم تولید تنظیم  دیتول کیبعد از پ يبرا) و
 یانگین(م شدند  انتخاب هم به نزدیک وزنی از نظر هامرغ). 1 (جدول

مایش  دوره و طی )گرم 1600± 50وزن   و آب به  آزاد طوربه  آز
سی    خوراك ستر شتند  د  همه براي محیطی شرایط  امکان حد تا و دا

 سـاعت  16 صـورت به نوردهی برنامه و کسـان ی آزمایشـی  هايگروه
شنایی  شد  تاریکی ساعت  8 و رو گذار به هاي تخممرغ. در نظر گرفته 

ــرایط   ــروع آزمایش جهت عادت دهی در ش مدت یک هفته قبل از ش
ــرف خوراك، تعداد تخم    مرغ تولیدي و وزن  آزمایش قرار گرفتند. مصـ

صد تولید تخم   فتگی اندازهصورت ه مرغ، بهتخم شد و در غ و مرگیري 
ساس رابطه ) گرم( مرغتوده تخم سبه گردید. با توجه  بر ا هاي زیر محا

ــرف خوراك (گرم/ مرغ/ روز) و توده  (گرم/ مرغ/ روز)  مرغتخمبه مص
صفات   کلیه. ضریب تبدیل خوراك نیز به صورت هفتگی محاسبه شد    

ــورت دو دوره  عملکردي مرغ اي (چهار هفته اول، چهار    ته هف 4ها بصـ
  هفته دوم) و کل دوره گزارش شدند.

ندازه به  یات کیفی تخم منظور ا ــ ــوصـ یان   گیري خصـ پا مرغ، در 
ــتم از دوره آزمایش، دو عدد      هفته  ــم و هشـ هاي دوم، چهارم، شـــشـ
صورت تصادفی انتخاب و به آزمایشگاه ارسال      مرغ از هر تکرار بهتخم

ــدند ــی. ش ــگاه با تقس بر قطر بزرگ  مرغتخمم قطر کوچک در آزمایش
ها شکسته و وزن   مرغتخممحاسبه شد. سپس     مرغتخمشاخص شکل   

ه ضخامت پوست  . گیري شدند ها با دقت اندازهپوسته، زرده و سفیده آن  
، Karl Kolb, FE20اي (مرغ با دســتگاه ضــخامت ســنج عقربهتخم

سته تخم  نقطهسه متر در میلی 01/0 با دقت آلمان) انتهاي ( مرغاز پو
ــط     عنوانبه ها  گیري و میانگین آن اندازه ) باریک، انتهاي پهن و وسـ

اده از استحکام پوسته با استف   . گرفته شد  در نظرضخامت نهایی پوسته   
ارتفاع  .، آلمان) تعیین شد Karl Kolbمکانیکی ( مقاومت سنج دستگاه  

ستگاه اتوم     سط د  مرغتخماتیک آنالیز سفیده، واحد هاو و رنگ زرده تو
)EMT-5200, Robotmation Co. Ltd., Tokyo, Japan  (

ندازه  ــفات کیفی    ا ــد. کلیه صـ ــفات      مرغتخمگیري شـ ها همانند صـ
ــورت دو دوره  اي (چهار هفته اول، چهار هفته     هفته  4عملکردي، بصـ

ندازه      به منظور ا ند. در آخر دوره  ــد گیري دوم) و کل دوره گزارش شـ
ــیمویژگی ــیاههاي بیوش رگ دو قطعه مرغ از هر تکرار یایی خون از س

ــرم حاصــله به آزمایشــگاه ارســال گردید.   خونگیري به عمل آمد و س
نجی ها بصورت رنگ س  گلیسرید سرم  محتواي گلوکز، کلسترول و تري 

هاي تجاري شـــرکت پارس آزمون (پارس و طبق دســـتورالعمل کیت
شدند.   صل از ا  جینتاآزمون، ایران) تعیین  رح در قالب ط قیتحق نیحا

صادف  ستفاده از  GLM رویه با تکرار چهار و تیمار پنج ی باکامال ت  با ا
ــخه   SAS افزارنرم ــه  ).26گردید (  آماري  تجزیه  )1/9(نسـ   مقایسـ

ــتفاده  با  ها میانگین  ــطح اي دانکن وچند دامنه   آزمون از اسـ  در سـ
   .گرفت صورت درصد پنج داريمعنی

  
  نتایج و بحث

گزارش شده   2دانه در جدول اسیدهاي چرب کنجاله سیاه  پروفایل 
شان دادند که بیش از     ست. نتایج ن سیدهاي چرب     86/99ا صد از ا در

سید          ستئاریک، ا سید ا سید پالمتیک، ا سیاه دانه را ا موجود در کنجاله 
د که از این بین، دهاولئیک، اسید لینولئیک و اسیدلینولنیک تشکیل می

ــید  ــید لینولئیک و اس درصــد  67/34و  51/41اولئیک به ترتیب با اس
  بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد.

  
  پروفایل اسیدهاي چرب موجود در کنجاله سیاه دانه (درصد) -2 جدول

Table 2-Fatty acid profile of black seed meal (%) 
Fatty acid common name Value 
Palmitic acid (C16:0) 16.12 
Stearic acid (C18:0) 5.59 
Oleic acid (C18:1(n-9)) 34.67 
Linoleic acid (C18:2(n-6)) 41.51 
Linolenic acid (C18:3(n-3)) 1.97 
Total  99.87 

  
صل از   نتایج لکرد بر عم دانهسیاه سطوح مختلف کنجاله   تأثیرحا

آمده اســت.  3در جدول  یشآزما هاي مختلفدر دوره گذارتخممرغان 
ــرف نده    )در روز (گرم یخوراك مصـ ته اول  4در به ازاي هر پر  4، هف

  صورتبه دانهسیاهبه هنگام استفاده از کنجاله هفته دوم و کل آزمایش 
فت   کاهش   داريمعنی مایش      ). >05/0P( یا ته اول آز هار هف در چ
دانه درصد درصد کنجاله سیاه   20و  15، 10هاي استفاده کننده از  گروه

شتند      ولید پایینت شاهد دا سبت به گروه  در ارتباط با  .)>05/0P(تري ن
ــتفاده کنندههفته اول و کل دوره، گروه 4در  مرغتخم توده از  هاي اس
ه تري نسـبت ب دانه توده تخم پاییندرصـد کنجاله سـیاه   20و  15، 10

ده در گروه استفاده کنن مرغتخمگروه شاهد داشتند. درصد تولید و توده 
ــیاه 5 از ــد کنجاله س ــت. وزن درص ــاهد نداش دانه تفاوت چندانی با ش

تاثیر گروه        مرغتخم حت  یل خوراك ت بد یب ت ــر هاي مختلف  و ضـ
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    آزمایشی قرار نگرفت.
  گذارتاثیر کنجاله سیاه دانه بر صفات عملکردي مرغان تخم -3جدول 

Table 3- Effect of black seed meal on productive traits of laying hens 
  تیمارها

1Treatments  
  (گرم) مصرفی خوراك

Feed intake (g)   
  )گرم( مرغتخم وزن

Egg weight (g)  
  )گرم( مرغتخم توده

Egg mass (g)  
  مرغتخم تولید درصد

Egg production (%)  
  (گرم/گرم) خوراك تبدیل ضریب

Feed conversion ratio (g/g)   
First 4 weeks     
Control  a105.09 59.25 a40.85 a68.45 2.58 
5 BSM b90.13 58.17 ab38.17 ab64.76 2.36 
10 BSM b92.32 57.63 b33.88 b59.05 2.75 
15 BSM b89.04 58.56 b35.43 b59.99 2.52 
20 BSM b87.06 57.82 b33.86 b 58.57 2.57 
SEM 2.06 0.42 0.86 1.29 0.05 
P-value 0.03 0.79 0.03 0.05 0.11 
Second 4 weeks     
Control  a101.70 56.94 34.06 58.73 3.04 
5 BSM b90.36 56.17 30.20 53.30 3.02 
10 BSM b 83.91 55.00 27.26 48.85 3.14 
15 BSM b 87.44 55.91 28.65 50.99 3.07 
20 BSM b 81.06 55.13 26.97 49.04 3.03 
SEM 2.11 0.45 0.90 1.46 0.08 
P-value 0.01 0.67 0.07 0.18 0.99 
Total       
Control  a103.40 58.10 a37.45 63.59 2.78 
5 BSM b90.24 57.17 ab34.18 59.03 2.64 
10 BSM b 88.12 56.31 b 30.57 53.95 2.91 
15 BSM b 88.26 57.22 b 32.04 55.49 2.76 
20 BSM b 84.06 56.47 b 30.42 53.81 2.77 
SEM 1.97 0.37 0.83 1.31 0.05 
P-value 0.01 0.61 0.02 0.07 0.56 

1BSM  : کنجاله سیاه دانه  
  ها.خطاي معیار میانگین 2

a,b05/0( هستند داریمعنغیر مشترك داراي اختالف حروف با  ،ستونهر  يهانیانگیم≤P.(  
1 BSM: Black seed meal  
2Standard errors of means  
a,bMeans within same column with different superscripts differ significantly (P ≤ 0.05). 

 
ــان  گذارتخممربوط به عملکرد مرغان  هايطور که دادههمان نش

) یشهفته دوم و کل دوره آزما 4هفته اول،  4در تمام مراحل ( دهندیم
قرار گرفت و به هنگام اســتفاده از کنجاله  تأثیرمصــرف خوراك تحت 

شترین ب یش. در کل دوره آزمایافتکاهش  دانهسیاه  صرف خوراك  ی   م
ستفاده مصرف خوراك در گروه   یندر گروه کنترل و کمتر  20ز ا کنندها

صد کنجاله   شاهده گرد  نهداسیاه در  06/84گرم در مقابل  4/103( یدم
رســد یکی از دالیل کاهش مصــرف خوراك مزه تلخ به نظر می گرم).

ــان داده کنجاله ســیاه اند که عملکرد پایین با دانه باشــد. محققین نش
توان به وجود ترکیباتی دانه را میمصــرف ســطوح باالي کنجاله ســیاه

ها ). ساپونین22اي ربط داد (د تغذیههمانند آلکالوئید ساپونین و مواد ض
به دلیل مزه تلخ و صدمه زدن به دهان و دستگاه گوارش باعث کاهش 

انه دشوند. مهمترین ساپونین در سیاه   مصرف خوراك و کاهش رشد می  
ست (  شان داده 15ترکیبی به نام مالنتین ا اند که کنجاله ). تحقیقات ن

ســیدها و آلکالوئیدها نیز  ســیاه دانه حاوي مواد ســمی همانند گلیکو  
شد ( می ضر  18با شان داده  در مطالعه). موافق با نتایج آزمایش حا اي ن

ست که جیره هاي حاوي    سه با      4شده ا سیاه دانه در مقای صد پودر  در
گروه کنترل باعث کاهش مصــرف خوراك و بهبود بازده غذایی شــد  

هاي ) گزارش کردند که مصـرف خوراك جوجه 1). عباس و احمد (13(
درصد سیاه دانه کاهش یافت. مغایر  2و  1گوشتی به هنگام استفاده از 

نشان دادند که  ) 22با نتایج آزمایش حاضر موسی پور و ساالر معینی (   
سیاه دانه در تغذیه بلدرچین ژاپنی مصرف      ستفاده از کنجاله  به هنگام ا

درصــد جایگزینی بیشــتر از گروه  15و  5خوراك کل دوره در ســطوح 
هد بود. این محققین اظهار کردند مزه بسیار تلخ کنجاله سیاه دانه تا شا

ــطح  ــویی بر   20س ــد جایگزینی در جیره بلدرچین ژاپنی تاثیر س درص
صرف خوراك را به    صرف خوراك ندارد. این محققین علت افزایش م م
ــیاه دانه همانند  ــانس باقی مانده در کنجاله سـ وجود مواد فعال در اسـ
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باط دا  ــح          نیجلن ارت عث افزایش ترشـ با یب  ماال این ترک که احت ند  د
صرف خوراك     آنزیم ضم و در نتیجه بهبود م شی و افزایش ه هاي گوار

ست (   سیاه        22شده ا سانس  ست که ا شده ا شخص  ). در این ارتباط م
ــح آنزیم      باعث تحریک ترشـ نه  ــی در روده کوچک و   دا هاي گوارشـ

و بهبود پانکراس و در نتیجه بهبود هضـــم، افزایش مصـــرف خوراك 
) گزارش کردند 16). ال دیک و همکاران (28بازده خوراکی شده است (

ــیاه دانه باعث افزایش   50که جایگزینی  ــویا با س ــد از کنجاله س درص
ضریب تبدیل جوجه    صرف خوراك، کاهش وزن بدن و افزایش  هاي م

شد. آیدین و همکاران (   شتی  صرف خوراك به   ) 7گو شان دادند که م ن
گذار درصد سیاه دانه در تغذیه مرغان تخم   3و  2،  1ز هنگام استفاده ا 
  تغییر پیدا نکرد.

  نجالهک سطح افزایش با تخم تولید درصد که دهندمی نشان نتایج  
شابه  روندي در و صرف  با م  فقط در چهار هفته اول کاهش خوراك م

صد تولید در چهار هفته دوم و کل دوره آزمایش از نظر   یافت و افت در
کاهش درصــد  یلاز دال یکی رســدمی نظر به. دار نبودیآماري معن

ــرف خوراك و به ید،تول  يمواد مغذ یتبع آن کاهش فراهمکاهش مص
در  یدضرب درصد تول  حاصل  مرغتخمباشد. توده   مرغتخم یدجهت تول

صد تول    مرغتخموزن  ست. با توجه به کاهش در دار در چهار ید (معنیا
ته      هار هف عددي در چ ته اول و  کل)  هف عدم  دوم و  در وزن  ییرتغ و 

فاده از      مرغتخمکاهش توده  مرغ، تخم ــت  20و  15، 10به هنگام اسـ
صد از کنجاله   ست که ا  یدر حال ینو ا قابل انتظار بود دانهسیاه در  ینا

ستفاده از   صد کنجاله   5فاکتور به هنگام ا قرار  تأثیرتحت  دانهسیاه در
ــت. ینگرفت و تفاوت چندان ــاهد نداش ــریب  با گروه ش از انجاییکه ض

تاثیر می     ــرف خوراك و توده تخم  یل خوراك از مصـ بد لذا،   ت پذیرد؛ 
ــرف خوراك و توده     مان مصـ عدم تغییر      مرغتخمکاهش همز عث  با

سیاه دانه در      معنی سطح کنجاله  ضریب تبدیل خوراك با افزایش  دار 
ور و ســاالر جیره شــده اســت. مغایر با نتایج آزمایش حاضــر موســی پ

) معتقد بودند به هنگام استفاده از کنجاله سیاه دانه در جیره   22معینی (
و  یابد. عبدالمجید    بلدرچین ژاپنی ضـــریب تبدیل خوراك افزایش می    

درصد کنجاله سیاه    30) نشان دادند که جایگزینی سویا با   4همکاران (
دانه باعث افزایش مصــرف خوراك و وزن جوجه هاي گوشــتی شــد و 

تاثیر قرار نگرفت.            ا ــریب تبدیل غذایی تحت  ین در حالی بود که ضـ
درصـــد از کنجاله  32و  16، 8، 4) ســـطوح 3عبدالهادي و همکاران (

ســویا را با کنجاله ســیاه دانه در جیره بلدرچین ژاپنی جایگزین کردند. 
درصــد در کل دوره  8و  4نتایج این محققین نشــان داد که جایگزینی 

شتها باعث افزایش مصرف خوراك و   روز) ب 35پرورش ( ه علت بهبود ا
اضافه وزن و بهبود ضریب تبدیل شد. این در حالی است که جایگزینی 

  درصد باعث افت مصرف خوراك و کاهش افزایش وزن شد. 16
باقر و همکاران (         ــر ال مایش حاضـ تایج آز با ن ) گزارش 14موافق 

ستفاده ا ز   سیاه دانه در تغذ   3و 1کردند که ا گذار یه مرغان تخمدرصد 

ــد تولید به ترتیب      مرغتخماثر منفی بر تولید    16و  9داشـــته و درصـ
 10درصــد کاهش یافت. این محققین کاهش درصــد تولید را افزایش 

ــیاه   ــدي وزن بدن این مرغان ارتباط دادند و نتیجه گرفتند که س درص
  . مرغتخمدانه باعث افزایش وزن بدن شده تا تولید 

ر صفات  ب دانهسیاه استفاده از کنجاله   تأثیر یبررس  حاصل از  یجنتا
چهار هفته اول،  يبرا ايدوره صــورتبه گذارتخم مرغان ،تخم یفیک

ــت.  4جدول  چهار هفته دوم و کل دوره در     هفته اول   4 در آمده اسـ
سته        یرنظ یصفات  یشآزما ضخامت پو سته،  ستحکام پو  ،واحد هاو، ا

مختلف  یمارهايت تأثیر تحت مرغتخمو شــاخص شــکل  درصــد زرده
ه ب مرغدرصــد ســفیده و شــاخص رنگ زرده تخمقرار نگرفتند.  ییغذا

 داريمعنی صــورتبه دانه،ســیاهدرصــد کنجاله  15هنگام اســتفاده از 
شاهد     سبت به گروه  شده تفاوت قابل     کاهشن صفات قید  یافتند. در 

سطوح  مالحظه سیاه     10و  5اي در بین  صد جایگزینی کنجاله  دانه در
ــت.  ــاهد وجود نداش هفته دوم از آزمایش و نیز در کل دوره  4در  با ش

سطوح مختلف کنجاله     صفات کیفی تحت تاثیر  آزمایش هیچ کدام از 
 .سیاه دانه قرار نگرفتند

ســـاختار ژله    یا به قوام   یادي تا حدود ز   ها مرغتخمدرجه   یا  ارزش
نقش  رینیشتت بحال ینا یجاددر ا یندارد. اووموس یبستگ یدهمانند سف

ــتگ یکرا دارد و  ــ یزانواحد هاو و م ینب یمثبت یهمبس ر د یناووموس
س  ینبا قوام آلبوم هايمرغتخمها وجود دارد. مرغتخم  ینباال که اوومو

ــتريب ــت. واحد هاو ب يدارند واحد هاو باالتر یش  100 ینخواهند داش
بد  یفیتباک هايمرغتخم يبرا 20و  یعال یفیتباک هايمرغتخم يبرا
ست. ا  یرمتغ شان    یبضر  ینا شد ن ودن ب باالتردهنده هر چه باالتر با
سندي تبع آن و به یدهسف  یفیتک ست.  مرغبهتر تخم بازارپ ا دقت بها ا

ــر مشـــخص م    یجدر نتا   واحد هاو تحت تاثیر    که  گرددیمطالعه حاضـ
سیاه     دانهسیاه سطوح مختلف کنجاله   ستفاده از کنجاله  قرار نگرفت. ا

فاتی نداشت و ص مرغتخمدرصد تاثیر منفی بر صفات کیفی   10دانه تا 
هم که بصورت منفی تحت تاثیر استفاده از سطوح باالي کنجاله سیاه     
ــدند بطوري که در دوره  دانه قرار گرفته بودند با گذشــت زمان بهتر ش

یر بصورت منفی تحت تاث  دوم یا کل آزمایش هیچ یک از صفات کیفی 
  قرار نگرفتند.
ــتفاده از  محققین ــان دادند که به هنگام اس درصــد عصــاره  1نش

و ضـــخامت آن در  مرغتخمو وزن پوســـته  مرغتخموزن  دانهســـیاه
سته و مقاومت آن به هنگام    )11یافت ( افزایش ینبلدرچ ضخامت پو  .

ستفاده از   صد   3و  2ا سیاه در سه در مقا دانهدانه  س  ی  1( تریینطوح پابا 
صد   شاهد)   در صفر ( شی و همکاران ( 7( یافت یشافزا )و   )9). بلوکبا

زن بر و داريمعنی تأثیر دانهســیاهگزارش کردند که اســتفاده از روغن 
  و پوسته نداشت. یدهنسبت زرده، سف ید،درصد تول مرغ،تخم
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 گذارتخم مرغان مرغتخم کیفی هايفراسنجه دانه برکنجاله سیاه  تأثیر -4جدول
Table 4- Effect of black seed meal on egg quality traits of laying hens 

  تیمارها
1Treatments  

  هاو واحد
Haugh 

unit 

بر  یلوگرم(ک پوسته استحکام
  )مربع متریسانت

Eggshell strength 
)2(kg/cm 

  )رمتیلی(م پوسته ضخامت
Eggshell 

thickness (mm) 

 زرده
  (درصد)
Egg 
yolk 
(%) 

  (درصد) سفیده
Albumin 

(%)  

  زرده رنگ
Yolk 
color 

شکل  شاخص
  مرغتخم

Egg shape 
index 

First 4 weeks       
Control  91.26 2.50 0.35 24.71 a58.85 a5.30 68.84 
5 BSM 96.10 2.04 0.37 25.37 a58.96 ab4.90 64.95 
10 BSM 92.70 2.14 0.39 27.27 a56.54 abc4.15 72.52 
15 BSM 92.00 2.09 0.33 21.69 b46.28 bc3.90 61.81 
20 BSM 90.62 2.34 0.38 24.31 ab50.44 c3.45 67.42 
SEM 0.84 0.01 0.01 0.75 1.47 0.20 2.49 
P-value 0.24 0.28 0.35 0.23 0.01 0.02 0.72 
Second 4 weeks       
Control  82.03 2.52 0.46 26.42 54.01 4.70 73.66 
5 BSM 85.12 2.37 0.19 22.29 45.06 4.25 64.64 
10 BSM 83.87 2.48 0.19 24.50 47.21 4.40 65.36 
15 BSM 83.58 2.56 0.22 25.41 55.55 4.55 73.49 
20 BSM 84.75 2.17 0.19 22.37 54.02 4.45 68.39 
SEM 0.59 0.09 0.05 0.93 1.82 0.15 2.22 
P-value 0.53 0.71 0.34 0.56 0.26 0.92 0.57 
Total         
Control  86.64 2.51 0.38 25.57 56.43 5.00 71.25 
5 BSM 90.61 2.18 0.20 23.83 52.01 4.58 64.80 
10 BSM 88.29 2.22 0.20 24.52 49.05 4.28 65.31 
15 BSM 88.56 2.34 0.19 23.55 50.91 4.23 67.65 
20 BSM 88.22 2.25 0.20 22.12 49.71 3.95 61.17 
SEM 0.53 0.07 0.03 0.72 1.47 0.13 2.31 
P-value 0.17 0.61 0.34 0.66 0.55 0.12 0.74 

1BSM  : کنجاله سیاه دانه  
  ها.خطاي معیار میانگین 2
c-a05/0( هستند داریمعنغیر مشترك داراي اختالف حروف با  ،ستونهر  يهانیانگیم≤P.(  

1BSM: Black seed meal  
2Standard errors of means  
a-cMeans within same column with different superscripts differ significantly (P ≤ 0.05). 

  
ــطوح مختلف کنجاله  اثرات ــیاهس ــنجه دانهس  یخون يهابر فراس

شان   5 در جدول گذارتخممرغان  سترول     شده داده ن ست. غلظت کل ا
  کنجاله از دهســـطوح مختلف اســـتفا تأثیرتحت  ســـرم خون مرغان

سطح   دانهسیاه  ستفاده از کنجاله     5قرار گرفت و در  صد ا   دانهسیاه در
ــورتبه ــا ترپایین ايمالحظهقابل ص ــاهد و س   هايگروه یراز گروه ش

ستفاده    یسیرید گلي). غلظت ترP>01/0( بود دانهاهسی از کنجاله  کنندها
شــابه م يقرار گرفت و روند تأثیرهمانند کلســترول تحت  یزن پالســما

شت،     سترول دا سطح   ینکه ا ايگونهبهکل صد کنجاله   5فاکتور در  در
). P>01/0( بود هاگروه یراز ســا  ترپایین ايمالحظهقابل صــورت به

ــیرید گليغلظت تر  ــتفاده در گروه  یسـ ــد کنجاله   5از  کننده اسـ درصـ
شاهد کمتر بود      42حدود  دانهسیاه  سبت به گروه  صد ن ستفاده از   .در ا

سرم   بر غلظت گلوکز داريیمعن تأثیر دانهسیاه سطوح مختلف کنجاله  
  ). P =12/0نداشت ( گذارتخمخون مرغان 

ــتا  یکحاضــر در  یشآزما یجبا نتا يااندازه تا) 5نتایج عبدو ( راس
سو  یگزینیجا یشگزارش کرد که با افزا محقق این. ست ا با  یاکنجاله 

 چربی گوشـتی  هايجوجه یرهدر ج دانهسـیاه درصـد کنجاله   50تا  25
سما  کل سترول  و پال به  دتوانمی این که کندمی پیدا کاهش خون کل

ــیاه موجود در  یجلنعلت ماده فعال ن    ــد.  دانه سـ ــطوح  کاهش  باشـ سـ
عال ف یباتترک درنتیجهممکن اســت   یســیریدها گليکلســترول و تر 

انه دوگ یوندپ یکچرب با  یدهايو اســ  یموکوینونهمانند ت دانهســیاه 
سترول       سنتز کل شد که باعث کاهش  سیله بهبا و  يدکب هايسلول  و

  .شوندمی کوچک روده ازکاهش جذب 
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 )یترل یبر دس گرممیلی( گذارتخممرغان  خونی يفراسنجه هابر کنجاله سیاه دانه  تأثیر -5جدول
Table 5- Effect of black seed meal on blood parameters of laying hens (mg/dl) 
  تیمارها

1Treatments  
  گلیسرید تري

Triglyceride 
  کلسترول

Cholesterol 
  گلوکز

Glucose 
Control b1502.9 b143.8 247.0 
5 BSM c875.4 c101.4 157.8 
10 BSM b1591.7 b156.6 269.4 
15 BSM a2004.7 a175.6 275.8 
20 BSM b1740.1 b153.8 277.5 

2SEM 66.39 4.13 4.20 
P-value 0.001 0.001 0.12 

1BSM  : کنجاله سیاه دانه  
  ها.خطاي معیار میانگین 2
c-a05/0( هستند داریمعنغیر مشترك داراي اختالف حروف با  ،ستونهر  يهانیانگیم≤P.(  

1BSM: Black seed meal  
2Standard errors of means  
a-cMeans within same column with different superscripts differ significantly (P ≤ 0.05). 

 
 دانهسیاه موجود در  يضرور  هاياست روغن  شده همچنین گزارش
عال       کاهش ف عث   یل مت -3 یکســـ دروی ه -3 یمآنز یمکوآنز یت با

 تزســـن در کلیدي نقش آنزیم این که شـــودیآ م یمکوآنز یلگلوتار
محققین نشان دادند که محتواي چربی خون بجز   ).10( دارد کلسترول 

سیاه دانه      لیپوپروتئین ستفاده از کنجاله  سیته باال به هنگام ا هاي با دان
 سـطوح کردند که  ) مشـاهده 14). ال باقر و همکاران (2کاهش یافت (

  ل،کلســترو داريیطور معنبه دانهســیاهدانه  یلوگرمدر ک گرم 30و  10
ــیریدگل تري ــفول یس ــمیرا کاهش داد. مکان مرغتخمزرده  پیدیو فس  س

سترول زرده   دانهسیاه چگونه  ینکها  ودش یم مرغتخمباعث کاهش کل
صور م    شناخته  کامالً ست. اما ت شده ا سترول زرده در   شود ین کاهش کل

اده از استف  ه شده است  نشان داد  ارتباط با کاهش کلسترول سرم باشد.   
صد   3و  1 سته به   صورت بههفته  68مرغان  یرهدر ج دانهسیاه در واب

صدي   30غلظت باعث کاهش  سفول در صدي   23و  یپیدف سترول  در کل
). در آزمایش حاضــر گلوکز پالســما تحت تاثیر قرار 8گردد (میســرم 

 )،22نگرفت. مطابق با نتایج این آزمایش موســی پور و ســاالر معینی (

سترول، تر  داريمعنیتفاوت  سیرید، گليدر غلظت گلوکز، کل و  LDL ی
HDL  لدرچ فاده  یژاپن هاي ینخون ب ــت نده اسـ ــطوح مختلف  کن از سـ

ــیاهکنجاله  ــاهده  دانهس  منظوربه )26طغیانی و همکاران ( .نکردندمش
 2ح سطو  ی،گوشت  هاجوجه خونی هايبر فراسنجه  دانهسیاه اثر  یبررس 

ضافه کردند و نتا  یهپا یرهرا به ج دانهسیاه  یلوگرمگرم بر ک 4و   ینا جیا
شان داد که ه  ینققمح شیمیایی ب ياز پارامترها یکیچن ون سرم خ  یو

سیرید، گليتر ین،آلبوم ازجمله سترول تحت   HDL، LDL ی  تأثیرو کل
  ت.قرار نگرف ییغذا یمارهايت

  
  یکل گیرينتیجه

صل  نتایج شان  آزمایش این از حا اي دار دانهسیاه  کنجاله که داد ن
 زا استفاده  همچنین .باشد میمقادیر باالیی از اسیدهاي چرب ضروري   

س  صد  5 سطح  تا دانهیاهکنجاله  صفات عملکردي   در تغییر بدون در
  شد. گذارگلیسرید خون مرغان تخمباعث کاهش کلسترول و تري
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Introduction1 It has been estimated that feed is the major cost associated with commercial poultry production. 

Conventional plant proteins, such as soybean meal tend to increase the poultry production costs due to limitation 
in cultivation in some region and therefore, their being transported from other countries. Hence, inclusion of non-
conventional feed resource becomes of primary importance in poultry production to maintain the productivity at a 
lower cost. Black seed (Nigella sativa) referred to an important medical crop in many countries and is primarily 
consumed as medical oil. Black seed meal (BSM) is by-product after oil removal and can be used as a protein-rich 
meal (21). Black seed meal contains about 31.75 % crude protein and 19.37 % ether extract and it can be used as 
good sources of protein and energy (21) and substitution of soybean meal in laying hens practical diets. However, 
reports on the use of BSM in laying hens diets in second cycle of production are not enough, therefore, in this 
study, we considered the effect of different levels of black seed meal on laying hens performance in second 
production cycle. 

Materials and Methods This experiment was conducted to determine the fatty acids composition of black 
seed meal and its effects on performance and egg qualitative traits of laying hens in second production cycle. In 
the first step, Gas-chromatography was used for determination the fatty acids composition of BSM. In the second 
step, a total of One hundred and twenty Hy-Line W-36 leghorn hens were housed in cages and randomly allocated 
to 5 treatment groups for 8 weeks. Each group was divided in to 4 replicates. Feed and water were provided ad 
libitum. The hens received basal diet (corn and soybean meal based diet with 14.80 % crude protein and 2813 kcal/ 
kg metabolizable energy) that was formulated to meet the Hy-line W-36 requirements recommended for nutrients. 
The diet did not have any antibiotics and coccidiostats. Dietary treatments were included 0, 5, 10, 15, and 20 
percentage of BSM by expense of Soybean meal in basal diet and clarified as BSM0 (control), BSM5, BSM10, 
BSM15 and BSM20 respectively. Experiment was designed in a completely randomized design. Egg weight (gr), 
egg production (%) and egg mass (gr/hen/day) were recorded daily. Feed consumption was measured weekly and 
feed conversion ratio (FCR) (grams of feed: grams of egg mass) was calculated weekly too. At the end of 2, 4, 6 
and 8 weeks of the experiment, two eggs from each replicate were randomly selected for measurement the egg 
qualitative traits. In this paper laying hens performance factors and egg quality parameters were calculated in three 
phase, the first 4 weeks, second 4 weeks and total period. Blood serum characteristics were evaluated in the end 
of experiment by bleeding from laying hens wings. 

Results and Discussion The results of this experiment showed that linoleic acid (41.51), oleic acid (34.67 %), 
palmetic acid (16.12 %), stearic acid (5.59), and linolenic acid (1.97) were the major BSM fatty acids. As it clear, 
the linoleic acid and oleic acid are most abundant fatty acid (unsaturated) in BSM. Feed intake was decreased by 
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inclusion of BSM in laying hens diet and minimum feed intake was observed in BSM20. It seems to be the bitter 
taste of black seed meal is responsible for the decline of feed intake. It was reported that BSM has anti-nutritional 
substance and alkaloids (saponins), that these factors can reduce feed intake when used in high amount in poultry 
diets (21 and El-Dakhakhny, 1996). Laying hens egg mass was decreased in BSM10, BSM15 and BSM20 groups 
when compared with control group. Egg mass was calculated by multiplying egg weight in egg production. 
Reduced of feed intake can affect availability of nutrient for egg production and egg weight, and, therefore, egg 
mass will be decrease. Scientists reported that BSM can increase laying hens’ body weight and increasing body 
weight can decrease egg production. Laying hens’ serum cholesterol and triglyceride content were decreased 
significantly in BSM5 when compared with other groups. It was reported that essential oils in BSM can reduce 
activity of HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A) reductase that has vital role in cholesterol 
synthesis (Crowell, 1999).  

Conclusion According to the results of this experiment, using BSM in 5 percent can reduce blood cholesterol 
and triglyceride without adverse effect on performance parameters.  

 
Keywords: Black seed meal, Egg quality, Laying hen, Performance. 
 


