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تأثیر سطوح جیرهای پودر سیاهدانه بر عملکرد ،غلظت کلسترول زرده
و پایداری اکسیداتیو تخممرغ در مرغهای تخمگذار
صبا حاجیزاده ،1بهمن پریزادیان کاوان ،2حشمتاله خسروینیا 3و بابک ماسوری

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
پژوهشهای توليدات دامی

4

تاریخ دریافت39/12/11 :

تاریخ پذیرش31/9/91 :

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر پودر سیاهدانه به عنوان یک افزودنی گیاهی بر شاخصهای مرتبط با تولید ،غلظت کلسترول زرده و
پایداری اکسیداتیو تخممرغ در مرغهای تخمگذار بود .جهت انجام آزمایش تعداد  69قطعه مرغ تخمگذار سویهالین  W39با سن
تقریبی  22هفته انتخاب و به مدت  9هفته جهت بررسی تاثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه (صفر 11 ،2 ،و  12گرم در کیلوگرم) مورد
ارزیابی قرار گرفتند .این تحقیق با استفاده از  4تیمار 8 ،تکرار و  3پرنده در هر تکرار در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد .پرندگان
تغذیه شده با جیره حاوی  12گرم پودر سیاهدانه خوراک ب یشتری در مقایسه با گروه شاهد مصرف کردند ( .)p˂1/12تاثیر پودر
سیاهدانه بر تولید تودهای تخممرغ و ضریب تبدیل غذایی معنیدار نبود .کیفیت پوسته تحت تاثیر سطوح مختلف سیاهدانه قرار نگرفت.
افزودن پودر سیاهدانه به مقدار  12گرم در کیلوگرم جیره سبب افزایش وزن زرده تخممرغ شد ( .)p˂1/12افزودن سطوح مختلف
پودر سیاهدانه به جیره تاثیر معنیداری بر غلظت کلسترول و مالون دیآلدئید زرده تخم نداشت .بر اساس یافتههای پژوهش حاضر
میتوان بیان کرد که افزودن پودر سیاهدانه به جیره غذایی مرغهای تخمگذار سبب افزایش مصرف خوراک و بهبود وزن زرده تخم
میشود.
واژههای کلیدی :تخممرغ ،سیاهدانه ،کلسترول ،مرغ تخمگذار ،مالون دیآلدئید

مقدمه
در سالهای اخیر استفاده از گیاهان دارویی و فرآوردههای
حاصل از آنها به عنوان افزودنیهای خوراکی ایمن و جایگزین
آنتیبیوتیکها در صنعت پرورش طیور مورد توجه قرار گرفته
است .بر خالف آنتیبیوتیکها ،تاکنون گزارشی مبنی بر تاثیر
سوء این مواد در ایجاد مقاومت میکروبی ،پسماند دارویی و یا
مزه ،بو و یا طعم نامطلوب در الشه و تخم پرندگان و امکان
انتقال باقیماندههای مواد فعال شیمیایی از طریق تغذیه این مواد
به مرغ گوشتی و تخم منتشر نشده است ( .)99لذا امروزه
محدودیتهای استفاده از آنتیبیوتیکها به عنوان محرک رشد
یا عامل درمانی باعث شده است که تولید ،عرضه و استفاده از
افزودنیهای غذایی گیاهی روز به روز بیشتر شود .از جمله دالیل
استفاده از گیاهان دارویی به عنوان افزودنیهای غیرمغذی در
تغذیه حیوانات ،تقویت ایمنی و افزایش رشد میباشد (.)14
گزارش شده است که گیاهان دارویی ،ترشح آنزیمهای هضمی
را افزایش میدهند ،دارای فعالیت آنتیاکسیدانی هستند و
جمعیت میکروبهای مضر دستگاه گوارش طیور را کاهش
میدهند ( .)29،24برخی از پژوهشگران تأثیر مثبت گیاهان
دارویی بر عملکرد پرندگان را به دنبال اثرات فیزیولوژیکی فوق
تایید نمودهاند ( ،)21،1در حالی که برخی دیگر نتایج مثبت قابل
توجهای را در زمینه استفاده از این افزودنیها بر عملکرد مشاهده
نکردهاند ( .)21،1از جمله موضوعاتی که در طی سالهای اخیر
مورد توجه محققین قرار گرفته است ،بهبود کیفیت تخممرغ از

طریق کاهش مقدار اسیدهای چرب اشباع و کلسترول با استفاده
از افزودنیهای غذایی مناسب در تغذیه مرغهای تخمگذار بوده
است ( .)11،12با توجه به این موضوع که مصرف کلسترول به
مقدار زیاد میتواند زمینهساز بیماریهای قلبی و عروقی در
مصرفکنندگان باشد ،رویکرد کاهش مقدار کلسترول زرده
تخممرغ به عنوان یک منبع خوراک انسان ،میتواند اهمیت
شایانی در افزایش مصرف آن داشته باشد .در این راستا
مکملسازی جیره غذایی مرغهای تخمگذار با افزودنیهای
گیاهی یک راهبرد مناسب است ( .)11کانوگوالری و همکاران
( )1گزارش کردند که افزودن پودر سیر به جیره غذایی مرغان
تخمگذار سطح کلسترول زرده را کاهش داد .شالیی و حسینی
( )21نشان دادند که بذر خرفه و خار مریم سبب کاهش غلظت
کلسترول زرده تخممرغ میشوند.
از جمله گیاهان دارویی که در سالهای اخیر مورد توجه
محققان تغذیه طیور قرار گرفته است ،سیاهدانه میباشد.
سیاهدانه ،دانهای معطر ،روغنی و محصولی از گیاهان خانواده
آالله است که از نظر ظاهری شبیه کنجد ،اما کمی کوچکتر
میباشد .ماده اصلی مورد استفاده این گیاه روغن آن است که در
دانه ذخیره میشود .دانه های کامالً رسیده و خشک ،بخش
دارویی این گیاه را تشکیل میدهد .دانه سیاهدانه حاوی  93تا43
درصد روغن میباشد ،که حاوی مقدار زیادی از اسیدهای چرب
لینولئیک و اولئیک است ( .)94سیاهدانه دارای ویژگیهای
آنتیاکسیدانی و ضدمیکروبی است .اغلب این خواص به وجود
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مواد و روشها
جهت انجام این آزمایش 39 ،قطعه مرغ تخمگذار
سویهالین  W99در  92قفس که هر کدام حاوی  9قطعه مرغ
تخمگذار بود ،توزیع شدند .تیمارها شامل سطوح مختلف پودر
سیاهدانه (صفر 13 ،1 ،و  11گرم در کیلوگرم) بود .طول مدت
تحقیق  9هفته بود و پرندگان از سن  21الی  91هفتگی مورد
ارزیابی قرار گرفتند .دو هفته قبل از شروع آزمایش پرندگان به
دلیل سازگاری بهتر با شرایط محیطی و تغذیهای در قفسها
نگهداری شدند .جیره غذایی مرغهای تخمگذار با توجه به
توصیههای تغذیهای انجمن ملی تحقیقات آماده شد (.)22
جیرههای آزمایشی مورد استفاده حاوی  2142/49کیلوکالری
انرژی متابولیسمی و  19/99درصد پروتئین خام در هر کیلوگرم
بودند (جدول  .)1پودر سیاهدانه با جیره غذایی مخلوط شد و
جهت تغذیه پرندگان مورد استفاده قرار گرفت .ترکیب شیمیایی
سیاهدانه در جدول  2ارائه شده است .در طول آزمایش شرایط
محیطی برای همه گروههای آزمایشی یکسان بود .در مدت زمان
انجام طرح تحقیقاتی 19 ،ساعت روشنایی و  1ساعت تاریکی در
سالن پرورش مرغ تخمگذار فراهم شد .تهویه سالن با تنظیم
هواکشها و باز و بسته کردن به موقع ورودیهای هوا و
جمعآوری کود از سالن کنترل شد .حرارت سالن در محدوده 11
الی  22درجه سانتیگراد تنظیم شد و تمامی مرغها بهصورت آزاد
به غذا و آب آشامیدنی دسترسی داشتند .فرآسنجههایی که در
تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت ،شامل ضریب تبدیل خوراک،
تولید تودهای تخممرغ ،مصرف خوراک ،ویژگیهای کیفی
تخممرغ (وزن زرده ،رنگ زرده ،واحد هاو ،ارتفاع سفیده ،وزن
سفیده ،شاخص شکل) ،پارامترهای کیفیت پوسته (وزن پوسته،
ضخامت پوسته ،مقاومت پوسته ،خاکستر پوسته) و کلسترول
زرده تخممرغ بود .تخممرغهای تولیدی بهصورت روزانه
جمعآوری و توزین شدند و بر اساس آن شاخصهایی مثل وزن
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ترکیبات کینونی و دیتیموکینون در آن نسبت داده شده است
( .)19همچنین سیاهدانه حاوی ترکیبی به نام نیجلن است که در
افزایش نرخ رشد موثر میباشد .خلجی و همکاران ( )11گزارش
کردند که افزودن پودر سیاهدانه به جیره جوجههای گوشتی سبب
افزایش وزن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی شد .مکملسازی
جیره مرغهای تخمگذار با پودر سیاهدانه ،عالوه بر بهبود کیفیت
پوسته و واحد هاو ،ضریب تبدیل غذایی را نیز کاهش داد ( .)9با
توجه به خصوصیات مثبتی که در سیاهدانه وجود دارد و از سویی
این موضوع که این افزودنی گیاهی ممکن است تاثیر مثبتی بر
سالمت و عملکرد مرغهای تخمگذار داشته باشد ،در تحقیق
حاضر جنبههای مختلف تاثیر سیاهدانه بر عملکرد و
فرآسنجههای مرتبط با کیفیت تخممرغ به خصوص غلظت
کلسترول زرده در مرغهای تخمگذار مورد بررسی قرار گرفت تا
بتوان شناخت کاملتری پیرامون این افزودنی گیاهی در جیره
غذایی مرغ تخمگذار بدست آورد.

تخممرغ و درصد تولید اندازهگیری شد .برای محاسبه درصد
تولید ،تعداد تخممرغهای هر واحد آزمایشی بر تعداد پرندگان
زنده هر واحد تقسیم و درصد تولید مشخص گردید .میزان تولید
تودهای تخممرغ از حاصلضرب وزن تخممرغ در درصد تولید
تعیین شد .مقدار مصرف خوراک از اختالف خوراک داده شده به
پرندگان در ابتدای هفته و خوراک باقیمانده در دانخوریها در
انتهای هفته بطور هفتگی محاسبه و برای کل دوره آزمایش
تعیین شد .ضریب تبدیل خوراک از تقسیم مصرف خوراک بر
تولید تودهای محاسبه گردید .برای محاسبه وزن زرده و سفیده،
ابتدا تخممرغ وزن شد .در مرحله بعد تخممرغها شکسته شدند و
محتویات هر تخممرغ به داخل ظرفی مجزا انتقال داده شد .با
استفاده از قیف جدا کننده ،زرده از سفیده جدا شد و وزن زرده با
تزازو با دقت  3/31گرم تعیین شد .وزن سفیده از کسر کردن
وزن پوسته و زرده از وزن کل تخممرغ محاسبه شد ( .)92جهت
محاسبه وزن نسبی سفیده ،وزن سفیده بر وزن تخممرغ تقسیم و
عدد حاصل شده در  133ضرب شد .این روند برای نعیین وزن
نسبی زرده و پوسته نیز تکرار شد .از دستگاه آنالیز تخممرغ مدل
 EMT5200برای تعیین رنگ زرده ،ارتفاع سفیده و واحد هاو
استفاده شد .طول و عرض تخممرغ با استفاده از کولیس
اندازهگیری شد و مقادیر آن برای محاسبه شاخص شکل
تخممرغ (نسبت عرض به طول) مورد استفاده قرار گرفت.
جهت تعیین کیفیت پوسته ،متغیرهای وزن ،ضخامت ،مقاومت و
خاکستر اندازهگیری شد .پوسته تخممرغ با آب شسته شد و پس
از خشک شدن در دمای اتاق بهوسیله ترازو با دقت  3/31گرم
وزن شد .جهت بررسی ضخامت پوسته ،بعد از شمارهگذاری و
شکستن تخممرغ ،محتویات داخل پوسته بهوسیله آب شسته شد
و با دستمال کاغذی خشک گردید و سپس ضخامت پوسته
بهوسیله دستگاه میکرومتر ( )PK-0505SUE, JAPANبا دقت
 3/331میلیمتر در سه نقطه (قسمتهای مرکزی ،انتهای پهن و
انتهای باریک) اندازهگیری و میانگین آنها به عنوان ضخامت
نهایی پوسته ثبت گردید .برای تعیین مقاومت از تحمیل نیرو بر
پوسته با دستگاه مقاومتسنج استفاده شد که واحد آن کیلوگرم
بر سانتیمتر مکعب میباشد .برای تعیین خاکستر پوسته از
دستگاه کوره الکتریکی استفاده شد و مقدار خاکستر با توجه به
اختالف وزن نمونههای خشک پوسته قبل و بعد از انتقال به
کوره الکتریکی محاسبه شد ( .)2در پایان دوره آزمایش از هر
تکرار یک نمونه زرده جهت تعیین غلظت کلسترول زرده به
آزمایشگاه انتقال داده شد .جهت تعیین غلظت کلسترول زرده،
ابتدا چربی زرده جدا و پس از رقیقسازی با توئین 13-از دستگاه
اسپکتروفتومتری و کیتهای شرکت پارس آزمون استفاده شد
( .)13پایداری اکسیداتیو تخممرغ با استفاده از مواد واکنشدهنده
با تیوباربیتوریک اسید تعیین شد .در این روش غلظت مالون
دیآلدیئد زرده اندازهگیری شد .زرده تخممرغ پس از توزین به
داخل لوله آزمایش حاوی  11میلیلیتر اسید پرکلریک منتقل و
همگن شد ،در مرحله بعد مخلوط همگن شده با استفاده از کاغذ
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Yij = µ+ Ti+ eij

جدول  -1مواد خوراکی و ترکیب جیره پایه

Table 1. Ingredients (%) and main nutrients composition of basal diets
مقدار (درصد)
مواد خوراکی
93
ذرت
21
کنجاله سویا
1/43
سبوس گندم
3/33
کربنات کلسیم
3/3
دی کلسیم فسفات
2/32
روغن
3/21
نمک
3/21
مکمل معدنی
3/21
مکمل ویتامینه
(درصد)
ترکیبات مغذی
2142/99
انرژی متابولیسمی (کیلوکالری در کیلوگرم)
19/99
پروتئین
9/91
کلسیم
3/9
فسفر
3/12
لیزین
3/12
متیونین-سیستین
در هر  2/1کیلوگرم مکمل مواد معدنی به میزان 99333 :میلیگرم آهن 99333 ،میلیگرم روی 1133 ،میلیگرم مس 99333،میلیگرم منگنز 333 ،میلیگرم ید 933 ،میلیگرم
سلنیوم وجود داشت.
در هر 2 /1کیلو گرم مکمل مواد ویتامینی به میزان )IU(1133333ویتامین  )IU( 9933333 ،Aویتامین  9933 ،D3میلی گرم ویتامین  113 ،Eمیلیگرم ویتامین 2233 ،K3میلیگرم
ویتامین  4433 ،B1میلیگرم ویتامین  4433 ،B2میلیگرم ویتامین  2233 ،B6میلیگرم نیاسین 113 ،میلیگرم اسید فولیک 211333 ،میلیگرم کولین کلراید 121 ،میلیگرم آنتی
اکسیدان 11333 ،میکروگرم بیوتین و  1133میکروگرم ویتامین  B12وجود داشت.

جدول  -2ترکیب شیمیایی سیاهدانه
انرژی خام
(کیلوکالری در کیلوگرم)
9214/21

پروتئین خام
(درصد)
29/13

نتایج و بحث
تاثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه بر شاخصهای عملکرد
مرغهای تخمگذار در جدول  9ارائه شده است .افزودن پودر
سیاهدانه به جیره غذایی مرغهای تخمگذار تاثیر معنیداری بر
مصرف خوراک داشت ( .)P˂3/31پرندگان تغذیه شده با جیره
حاوی  11گرم پودر سیاهدانه خوراک بیشتری در مقایسه با
پرندگان گروه شاهد مصرف کردند .از نظر درصد تولید ،توده
تخممرغ و ضریب تبدیل خوراک ،تفاوت معنیداری میان
تیمارهای مختلف مشاهده نشد.
جدول  4تاثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه بر کیفیت تخم،
مرغهای تخمگذار را نشان میدهد .از نظر وزن زرده تفاوت
معنیداری میان تیمارهای مختلف مشاهده شد (،)P˂3/31
بهطوری که افزودن پودر سیاهدانه به مقدار  11گرم به جیره

Table 2. Chemical composition of black cumin
چربی خام
فیبر خام
(درصد)
(درصد)
91/91
3/14

غذایی مرغهای تخمگذار سبب افزایش وزن زرده شد .تاثیر
سیاهدانه بر سایر شاخصهای کیفیت تخممرغ مانند وزن
تخممرغ ،ارتفاع سفیده ،رنگ زرده ،واحد هاو ،وزن سفیده ،وزن
نسبی زرده و وزن نسبی سفیده معنیدار نبود.
جدول شماره  1تاثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه بر کیفیت
پوسته تخممرغ را نشان میدهد .تفاوت معنیداری از نظر
شاخصهای مرتبط با کیفیت پوسته مانند وزن پوسته ،ضخامت
پوسته ،مقاومت پوسته ،وزن نسبی پوسته و خاکستر پوسته میان
تیمارهای مختلف مشاهده نشد.
تاثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه بر غلظت کلسترول و
تریگلیسرید زرده تخممرغ در جدول  9ارائه شده است .تاثیر
پودر سیاهدانه بر غلظت کلسترول و تریگلیسرید زرده تخممرغ
معنیدار نبود.
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صافی فیلتر شد .مقدار  2میلیلیتر از محلول فیلتر شده با 2
میلیلیتر تیوباربیتوریک مخلوط و حرارت داده شد .سپس با
استفاده از اسپکتروفتومتر و طول موج  191نانومتر مقدار جذب
نمونه تعیین شد (.)3
دادههای آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی با  4تیمار1 ،
تکرار و  9پرنده در هر تکرار با استفاده از مدل آماری زیر مورد
آنالیز قرار گرفت:

 :Yijمقدار عددی هر مشاهده
 :µمیانگین جامعه برای صفت مورد نظر
 :Tiاثر پودر سیاهدانه
 :eijاثر خطای آزمایشی
دادههای بدست آمده با استفاده از نرمافزار آماری )29( SAS
آنالیز شدند و مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون دانکن
در سطح احتمال  1درصد انجام شد.
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جدول  1تاثیر پودر سیاهدانه بر پایداری اکسیداتیو تخممرغ را
نشان میدهد .تفاوت معنیداری از نظر مقدار مالون دیآلدئید

زرده در میان تیمارهای مختلف مشاهده نشد.

جدول  -9تاثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه بر شاخصهای عملکرد مرغهای تخمگذار

1

11/14b

43/21

11/93

9/93

13

94/44ab

41/11

23/11

9/13

11

12/31a

13/11

22/41

9/21

P-value

3/34

3/44

3/13

3/19

4/11

1/11

3/91

9/23
SEM
حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)p<3/31
 :SEMخطای استاندارد میانگین

جدول  -4تاثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه بر شاخصهای کیفیت تخممرغ

Table 4. The Effect of various levels of black cumin powder on egg quality indices
ارتفاع
رنگ
وزن نسبی
وزن زرده
پودر سیاهدانه
شاخص شکل
واحد هاو
وزن سفیده وزن نسبی سفیده
وزن تخممرغ
سفیده
زرده
زرده
(گرم در کیلوگرم)
11/11
19/49
9/32
91/41
91/31
9/12
21/11
42/14
صفر
19/34ab
11/29
11/11
1/49
99/43
94/11
9/91
21/31
49/11
1
14/39ab
11/91
11/93
1/11
99/11
99/12
4/12
29/11
19/14b
44/11
13
19/91
14/49
1/22
91/41
94/13
1/11
21/31
44/13
11
14/24a
3/24
3/19
3/14
3/11
3/93
3/24
3/14
3/39
3/13
P-value
1/11
4/11
3/13
1/41
1/94
3/94
3/14
3/23
1/13
SEM
حروف نامشابه در هر ستون نشاندهنده اختالف معنیدار است (.)p<3/31
 :SEMخطای استاندارد میانگین
واحد بیان ارتفاع سفیده ،میلیمتر و وزن تخممرغ ،زرده و سفیده بر حسب گرم میباشد.

جدول  -1تاثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه بر کیفیت پوسته تخممرغ

Table 5. The Effect of various levels of black cumin powder on egg shell quality

پودر سیاهدانه
(گرم در کیلوگرم)
صفر
1
13
11
P-value
SEM

وزن پوسته

وزن نسبی پوسته

ضخامت پوسته

مقاومت پوسته

خاکستر پوسته

1/91
1/91
1/13
1/34
3/31
3/21

13/39
13/12
13/93
13/14
3/13
3/13

3/11
3/11
3/11
3/13
3/91
3/39

1/21
1/91
1/29
1/99
3/91
3/11

11
11
14
13
3/19
3/39

 :SEMخطای استاندارد میانگین
واحد بیان وزن پوسته گرم ،ضخامت پوسته میلیمتر ،مقاومت پوسته کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و خاکستر پوسته درصد میباشد.

جدول  -9تاثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه بر غلظت کلسترول و تریگلیسرید زرده تخممرغ (میلیگرم در گرم)

Table 6. The Effect of various levels of black cumin powder on egg yolk cholesterol and triglyceride content
تریگلیسرید زرده
کلسترول زرده
پودر سیاهدانه (گرم در کیلوگرم)
113/21
11/99
صفر
113/13
13/11
1
111/11
3/91
13
114/91
13/11
11
P-value
3/14
3/99
SEM
1/93
3/94
 :SEMخطای استاندارد میانگین
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پودر سیاهدانه
(گرم در کیلوگرم)
صفر

Table 3. The Effect of various levels of black cumin powder on performance indices of laying hens
تولید تودهای
مصرف خوراک
ضریب تبدیل خوراک
درصد تولید
(گرم)
(گرم)
9/41
11/13
42/94
92/33b

تأثیر سطوح جیرهای پودر سیاهدانه بر عملکرد ،غلظت کلسترول زرده و پایداری اکسیداتیو تخممرغ در مرغهای تخمگذار 22 ...............................................................

جدول  -1تاثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه بر غلظت مالون دیآلدئید زرده

P-value
SEM

امروزه استفاده از گیاهان دارویی جهت حفظ سالمت و بهبود
عملکرد طیور در حال افزایش است .بخشی از خواص درمانی
گیاهان دارویی مربوط به وجود متابولیتهای ثانویه مانند
ترکیبات فنولی ،اجزای فعال اسانس و ساپونین میباشد .اثرات
مثبت گیاهان دارویی در تغذیه پرندگان به عواملی مانند بهبود
ترشح آنزیمهای گوارشی ،قابلیت هضم مواد مغذی و کاهش
ویسکوزیته مواد هضمی نسبت داده شده است (.)23
در تحقیق حاضر استفاده از پودر سیاهدانه به میزان  11گرم
به هر کیلوگرم جیره غذایی مرغهای تخمگذار سبب بهبود
مصرف خوراک شد ،که این نتایج با یافتههای تلها و همکاران
( )91همخوانی دارد .این محققین علت افزایش مصرف خوراک
در پرندگان تغذیه شده با جیرههای حاوی سیاهدانه را به وجود
ترکیب نیجلن نسبت دادهاند که تاثیر مثبت بر ترشح آنزیمهای
گوارشی و هضم خوراک دارد .افزودنیهای گیاهی از طریق
ایجاد تغییر در طعم و مزه خوراک ،مقدار مصرف خوراک را
افزایش میدهند .از سویی ،این ترکیبات سبب افزایش ترشح
مایعات هضمی شده ،گوارشپذیری خوراک را بهبود داده و لذا
موجب افزایش مصرف خوراک میشوند .بخشی از اثرات مثبت
گیاهان دارویی از طریق افزایش فعالیت آنزیمهای لوزالمعده
مانند لیپاز ،آمیالز و پروتئاز میباشد ( .)23گزارش شده است که
افزودن سیاهدانه به جیره مرغهای تخمگذار موجب بهبود ضریب
تبدیل غذایی شد ( .)13استفاده از پودر سیاهدانه در تغذیه
جوجههای گوشتی موجب افزایش وزن سنگدان ،ماندگاری
بیشتر خوراک در دستگاه گوارش و بهبود قابلیت هضم منابع
مغذی شد و لذا ضریب تبدیل غذایی را بهبود داد ( .)11گیاهان
دارویی دارای اثرات محرک بر روی سیستم هضم و جذب
حیوانات هستند که این اثرات میتواند ناشی از افزایش تولید
آنزیمهای هضمی و یا بهبود راندمان استفاده از مواد هضمی ،از
طریق افزایش عملکرد کبد باشد ( .)23بطور کلی کاهش ضریب
تبدیل از مهمترین اهداف تغذیهای طیور است ،چون منافع
اقتصادی بیشتری را برای تولیدکننده به همراه دارد .تغییر
جمعیت میکروبی روده با استفاده از گیاهان دارویی از دالیل
بهبود رشد و سالمت طیور عنوان شده است .ترکیبات فنولی
گیاهان دارویی جمعیت باکتریهای بیماریزا در روده را کاهش
میدهند و از اتالف مواد مغذی ممانعت میکنند و لذا سبب حفظ
سالمت روده ،افزایش هضم و جذب مواد مغذی و بهبود عملکرد
تولیدی میشوند ( .)9هرناندز و همکاران ( )19گزارش کردند که

افزودن اسانس سیاهدانه به جیره جوجههای گوشتی سبب بهبود
قابلیت هضم مواد مغذی شد .روغن سیاهدانه بهدلیل داشتن
ترکیبات آنتیاکسیدانی مانند تیموکینون و نیجلن سبب بهبود
رشد در حیوانات میشود ( .)4به عالوه سیاهدانه ارزش تغذیهای
مطلوبی دارد که دلیل آن وجود اسیدهای چرب ضروری بهویژه
اولئیک ،لینولئیک و لینولنیک ،اسیدهای آمینه ضروری ،کاروتن و
مواد معدنی است و لذا مصرف آن بازدهی استفاده از خوراک را
در طیور بهبود میدهد (.)93
در تحقیق حاضر استفاده از پودر سیاهدانه در جیره مرغهای
تخمگذار موجب افزایش معنیدار وزن زرده تخممرغ شد .بهبود
وزن زرده میتواند ناشی از تحریک کبد به ساخت مواد
لیپوپروتئینی بیشتر برای ذخیره در زرده باشد .اسالم و همکاران
( )11گزارش کردند که استفاده از سیاهدانه در تغذیه مرغهای
تخمگذار موجب بهبود کیفیت تخممرغ شده است .آیدین و
همکاران ( )9گزارش کردند که افزودن پودر سیاهدانه به جیره
مرغهای تخمگذار موجب افزایش مقاومت و ضخامت پوسته
تخممرغ شد .بهبود ضخامت و مقاومت پوسته تخم در مرغهای
تخمگذار تغذیه شده با جیرههای حاوی پودر سیاهدانه در گزارش
بوکا و همکاران ( )9نیز تایید شده است .بهبود کیفیت پوسته
میتواند به دلیل اثرات مفید این افزودنی گیاهی در خصوص
بهبود محیط دستگاه گوارش و ارتقاء عملکرد آن در زمینه جذب
مواد مغذی مختلف مانند کلسیم باشد ( .)9بلوکباشی و همکاران
( )1گزارش کردند که افزودن سیاهدانه به جیره غذایی مرغهای
تخمگذار تاثیر معنیداری بر وزن تخممرغ ،تولید تخممرغ،
کیفیت سفیده و پوسته نداشت .متفاوت بودن نتایج میتواند به
دالیل متعددی مانند نوع و بخش گیاه استفاده شده و
ویژگیهای فیزیکی آنها ،زمان برداشت ،روش آمادهسازی
افزودنی گیاهی و سازگاری با دیگر اجزای خوراک باشد.
تخممرغ بهدلیل غنی بودن از منابع مغذی یک غذای
مناسب برای جوامع بشری است ،اما امروزه بهدلیل گسترش
بیماریهای قلبی -عروقی در انسان ،نگرانیهایی در ارتباط با
مصرف تخممرغ بهدلیل مقدار نسبتاً زیاد کلسترول آن ( 233تا
 213میلیگرم در هر تخممرغ) وجود دارد و همین موضوع
محدودیتهایی را در مصرف آن ایجاد کرده است .روشهای
متعددی مانند بکارگیری ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک در جیره
غذایی جهت کاهش غلظت کلسترول تخممرغ مورد آزمایش
قرار گرفتهاند .ترکیبات شیمیایی مانند لواستین و استات مس،
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پودر سیاهدانه (گرم در کیلوگرم)
صفر
1
13
11

Table 7. The Effect of various levels of black cumin powder on yolk malondialdehyde content
مالون دیآلدئید زرده (میکروگرم در گرم)
3/11
3/21
3/23
3/23
3/11
3/312
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کلسترول زرده تخم مرغهای تخمگذار تغذیه شده با روغن
سیاهدانه را بهدلیل افزایش سطح لیپوپروتئینهای موجود در
.چربی زرده عنوان کردند
با توجه به یافتههای تحقیق حاضر میتوان بیان نمود که
 گرم در کیلوگرم) به جیره غذایی11( افزودن پودر سیاهدانه
مرغهای تخمگذار سبب افزایش مصرف خوراک و بهبود وزن
 با توجه به اینکه پودر سیاهدانه سبب.زرده تخممرغ میشود
کاهش عددی غلظت کلسترول زرده شد و ضریب تبدلی غذایی
 به نظر میرسد جهت دستیابی به،را نیز بطور عددی بهبود داد
 انجام آزمایشات بیشتر در این خصوص ضروری،نتایج کاملتر
تشکر و قدردانی
از معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان بابت همکاری جهت
.انجام پژوهش تشکر میگردد

 اما نگرانیهایی،هرچند که غلظت کلسترول زرده را کاهش دادند
.)21،1( در ارتباط با اثرات جانبی این ترکیبات وجود دارد
،روشهای بیولوژیک مجموعهای از مواد طبیعی مثل باکتریها
 استفاده از.)11( قارچها و گیاهان دارویی را شامل میشود
 یافتههای این.گیاهان دارویی در این راستا میتواند موثر باشد
پژوهش نشان داد که تغذیه مرغهای تخمگذار با جیره حاوی
،پودر سیاهدانه سبب کاهش غلظت کلسترول زرده تخممرغ شد
 اما این.هرچند تفاوت ایجاد شده از نظر آماری معنیدار نبود
موضوع با توجه به کمک به سالمت مصرفکنندگان تخممرغ
 کاهش غلظت کلسترول زرده در آزمایش.حائز اهمیت است
حاضر میتواند بهدلیل غنی بودن سیاهدانه از اسیدهای چرب
 و مواد آنتیاکسیدانی باشد که سبب کاهش چربیهای9 امگا
 کاهش غلظت کلسترول در زرده تخممرغ.مضر خون میشوند
پرندگان تغذیه شده با سیاهدانه ممکن است به علت رسوب کمتر
کلسترول در طی مراحل ساخته شدن تخممرغ توسط کبد در
) کاهش1(  بلوکباشی و همکاران.)11( زرده تخممرغ باشد
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Abstract
This study was conducted to investigate the effects of different levels of black cumin powder on
performance, yolk cholesterol content and egg oxidative stability in laying hens. A total of 96
Leghorn laying hens (Hy-Line W-36) of 25 weeks old were randomly distributed among eight cage
replicates of three birds each. Experimental diets consisted of different levels (0, 5, 10 and 15 g/kg
of diet) of dietary black cumin powder. The experimental period lasted for a total of 6 weeks. The
results showed that the highest feed intake observed in hens were fed with rations included 15 g/kg
of black cumin (P<0.05). Supplementation of black cumin had no significant effects on egg mass
and feed conversion ratio. The effect of black cumin on shell quality indices were not significant.
The highest egg yolk weight obtained from hens were fed the black cumin supplemented diet (15
g/kg of diet) (P<0.05). There were no significant difference in yolk cholesterol and
malondialdehyde content between hens fed black cumin supplemented diets and hens fed the
control diet. Therefore, it can be concluded that adding of black cumin (15 g/kg) to laying hens diet
had positive effects on feed intake and egg yolk weight.
Keywords: Egg, Black cumin, Cholesterol, Laying hen, Malondialdehyde

