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 کلسترول زرده غلظت ،عملکرددانه بر  سیاهپودر ای  تأثیر سطوح جیره
 گذار تخمهای  مرغدر مرغ  تخمپایداری اکسیداتیو  و

 
 4بابک ماسوری و  3نیا اله خسروی ، حشمت2، بهمن پریزادیان کاوان1زاده صبا حاجی

 

 دامی، دانشگاه لرستانعلوم و استادیار، گروه  ، استادآموخته کارشناسی ارشد دانش -4و  9، 1
 (Parizadian.b@lu.ac.irنویسنده مسوول: )، گروه علوم دامی، دانشگاه لرستان یار،ستادا -2

 91/9/31تاریخ پذیرش:                               11/12/39تاریخ دریافت:  

 

 
 چکیده

و غلظت کلسترول زرده  ،تولیدهای مرتبط با  یاهی بر شاخصدانه به عنوان یک افزودنی گ سیاهی تاثیر پودر تحقیق حاضر بررسهدف     
با سن  39Wالین  سویه گذار تخمقطعه مرغ  69جهت انجام آزمایش تعداد بود.  گذار تخمهای  در مرغ مرغ تخمپایداری اکسیداتیو 

مورد ( گرم در کیلوگرم 12و  11، 2صفر، دانه ) پودر سیاهمختلف سطوح  تاثیرررسی ب جهتهفته  9هفته انتخاب و به مدت  22تقریبی 
پرندگان  تصادفی انجام شد. پرنده در هر تکرار در قالب طرح کامالً 3تکرار و  8تیمار،  4این تحقیق با استفاده از ارزیابی قرار گرفتند. 

تاثیر پودر (. p˂12/1)یشتری در مقایسه با گروه شاهد مصرف کردند ب دانه خوراک سیاه گرم پودر 12 حاوی  جیره تغذیه شده با
. دانه قرار نگرفت تاثیر سطوح مختلف سیاهتحت دار نبود. کیفیت پوسته  معنی مرغ و ضریب تبدیل غذایی ای تخم تولید تودهدانه بر  سیاه

مختلف  افزودن سطوح(. p˂12/1مرغ شد ) ده تخمجیره سبب افزایش وزن زرکیلوگرم در گرم  12مقدار دانه به  سیاهپودر افزودن 
های پژوهش حاضر  بر اساس یافته نداشت.  زرده تخمآلدئید  و مالون دیکلسترول  داری بر غلظت دانه به جیره تاثیر معنی پودر سیاه

تخم و بهبود وزن زرده ک صرف خوراسبب افزایش م گذار تخمهای  دانه به جیره غذایی مرغ توان بیان کرد که افزودن پودر سیاه می
 شود. می

 
 آلدئید ، مالون دیگذار تخممرغ ، کلسترول دانه، سیاه ،مرغ تخم: های کلیدی واژه
 

 مقدمه
های  و فرآوردهاستفاده از گیاهان دارویی های اخیر  در سال     

های خوراکی ایمن و جایگزین  به عنوان افزودنیحاصل از آنها 
مورد توجه قرار گرفته  ش طیورها در صنعت پرور بیوتیک آنتی
ها، تاکنون گزارشی مبنی بر تاثیر  بیوتیک بر خالف آنتی. است

سوء این مواد در ایجاد مقاومت میکروبی، پسماند دارویی و یا 
مزه، بو و یا طعم نامطلوب در الشه و تخم پرندگان و امکان 

واد های مواد فعال شیمیایی از طریق تغذیه این م مانده انتقال باقی
لذا امروزه . (99) به مرغ گوشتی و تخم منتشر نشده است

ها به عنوان محرک رشد  بیوتیک های استفاده از آنتی محدودیت
تولید، عرضه و استفاده از یا عامل درمانی باعث شده است که 

از جمله دالیل . های غذایی گیاهی روز به روز بیشتر شود افزودنی
در  مغذیغیرهای  نوان افزودنیگیاهان دارویی به عاستفاده از 

 .(14) باشد میافزایش رشد  و تقویت ایمنی ،حیوانات تغذیه
های هضمی  ترشح آنزیمگزارش شده است که گیاهان دارویی، 

 و هستنداکسیدانی  آنتی  دارای فعالیتدهند،  را افزایش می
را کاهش طیور دستگاه گوارش مضر  های میکروب جمعیت

گیاهان مثبت  گران تأثیر ی از پژوهشبرخ .(29،24) دهند می
پرندگان را به دنبال اثرات فیزیولوژیکی فوق بر عملکرد دارویی 

برخی دیگر نتایج مثبت قابل که   حالی  در ،(1،21) اند تایید نموده
مشاهده بر عملکرد  ها افزودنیدر زمینه استفاده از این  را ای توجه

های اخیر  در طی سال از جمله موضوعاتی که .(1،21) اند نکرده
مرغ از  تخمبهبود کیفیت مورد توجه محققین قرار گرفته است، 

با استفاده کاهش مقدار اسیدهای چرب اشباع و کلسترول طریق 
بوده  گذار تخمهای  مرغدر تغذیه مناسب های غذایی  از افزودنی

صرف کلسترول به با توجه به این موضوع که م .(11،12) است
های قلبی و عروقی در  ساز بیماری تواند زمینه مقدار زیاد می

ترول زرده کلس مقداریکرد کاهش رو ،کنندگان باشد مصرف
تواند اهمیت  می انسان،  خوراک مرغ به عنوان یک منبع تخم

در این راستا . داشته باشددر افزایش مصرف آن شایانی 
های  با افزودنی گذار تخم های سازی جیره غذایی مرغ مکمل

و همکاران کانوگوالری . (11) استیک راهبرد مناسب گیاهی 
گزارش کردند که افزودن پودر سیر به جیره غذایی مرغان ( 1)

شالیی و حسینی . کاهش دادسطح کلسترول زرده را  گذار تخم
 غلظتم سبب کاهش نشان دادند که بذر خرفه و خار مری( 21)

 شوند. میمرغ  تخمکلسترول زرده 
های اخیر مورد توجه  ن دارویی که در سالاز جمله گیاها     

باشد.  دانه می قرار گرفته است، سیاهتغذیه طیور محققان 
ای معطر، روغنی و محصولی از گیاهان خانواده  دانه، دانه سیاه

اما کمی کوچکتر  ،آالله است که از نظر ظاهری شبیه کنجد
در  که استگیاه روغن آن  ایناستفاده باشد. ماده اصلی مورد  می

بخش  ،رسیده و خشک کامالًدانه های شود.  ذخیره میدانه 
 43تا 93دانه حاوی  دهد. دانه سیاه دارویی این گیاه را تشکیل می

های چرب  مقدار زیادی از اسید که حاوی ،باشد درصد روغن می
های  دانه دارای ویژگی . سیاه(94) لینولئیک و اولئیک است

اغلب این خواص به وجود  میکروبی است.اکسیدانی و ضد آنتی

كشاورزي و منابع طبيعي ساري دانشگاه علوم  
 پژوهشهای توليدات دامی
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 شده است در آن نسبت دادهتیموکینون  ترکیبات کینونی و دی
است که در  دانه حاوی ترکیبی به نام نیجلن همچنین سیاه. (19)

گزارش ( 11)و همکاران خلجی  .باشد افزایش نرخ رشد موثر می
های گوشتی سبب  دانه به جیره جوجه سیاهپودر که افزودن  ندکرد

سازی  مکمل زن بدن و بهبود ضریب تبدیل غذایی شد.افزایش و
بهبود کیفیت عالوه بر  ،دانه با پودر سیاه گذار تخمهای  جیره مرغ

با . (9) ضریب تبدیل غذایی را نیز کاهش داد پوسته و واحد هاو،
دانه وجود دارد و از سویی  خصوصیات مثبتی که در سیاهتوجه به 

ممکن است تاثیر مثبتی بر این موضوع که این افزودنی گیاهی 
داشته باشد، در تحقیق  گذار تخمهای  مرغسالمت و عملکرد 

دانه بر عملکرد و  های مختلف تاثیر سیاه حاضر جنبه
مرغ به خصوص غلظت  مرتبط با کیفیت تخمهای  سنجهفرآ

مورد بررسی قرار گرفت تا  گذار تخمهای  مرغ کلسترول زرده در
در جیره ون این افزودنی گیاهی تری پیرام بتوان شناخت کامل

 بدست آورد. گذار تخمغذایی مرغ 
 

 ها مواد و روش
  گذار تخمقطعه مرغ  39 ،آزمایشاین جهت انجام      

قطعه مرغ  9حاوی قفس که هر کدام  92در  99Wالین  سویه
توزیع شدند. تیمارها شامل سطوح مختلف پودر  ،بود گذار تخم
طول مدت ود. ب( گرم در کیلوگرم 11و  13، 1)صفر، دانه  سیاه

مورد هفتگی  91الی  21هفته بود و پرندگان از سن  9تحقیق 
دو هفته قبل از شروع آزمایش پرندگان به ارزیابی قرار گرفتند. 

ها  ای در قفس ذیهدلیل سازگاری بهتر با شرایط محیطی و تغ
با توجه به  گذار تخمهای  جیره غذایی مرغ داری شدند. نگه

. (22) شد آماده ای انجمن ملی تحقیقات های تغذیه توصیه
کیلوکالری  49/2142 حاویهای آزمایشی مورد استفاده  جیره

در هر کیلوگرم درصد پروتئین خام  99/19انرژی متابولیسمی و 
غذایی مخلوط شد و   دانه با جیره پودر سیاه. (1)جدول  بودند

رکیب شیمیایی تجهت تغذیه پرندگان مورد استفاده قرار گرفت. 
زمایش شرایط در طول آارائه شده است.  2دانه در جدول  سیاه

مدت زمان در های آزمایشی یکسان بود.  محیطی برای همه گروه
در ساعت تاریکی  1ساعت روشنایی و  19انجام طرح تحقیقاتی، 

تهویه سالن با تنظیم . فراهم شد گذار تخمسالن پرورش مرغ 
های هوا و  دن به موقع ورودیها و باز و بسته کر هواکش

 11در محدوده  سالنحرارت آوری کود از سالن کنترل شد.  جمع
صورت آزاد  ها به شد و تمامی مرغ تنظیمگراد  درجه سانتی 22 الی

هایی که در  سنجهد. فرآبه غذا و آب آشامیدنی دسترسی داشتن
مل ضریب تبدیل خوراک، شا ،تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت

های کیفی  ویژگی، مصرف خوراکمرغ،  ای تخم تودهتولید 
ارتفاع سفیده، وزن مرغ )وزن زرده، رنگ زرده، واحد هاو،  تخم

پوسته )وزن پوسته،  سفیده، شاخص شکل(، پارامترهای کیفیت
کلسترول خاکستر پوسته( و  ،ضخامت پوسته، مقاومت پوسته

 صورت روزانه های تولیدی به مرغ تخمبود.  مرغ تخم زرده
هایی مثل وزن  آوری و توزین شدند و بر اساس آن شاخص جمع

گیری شد. برای محاسبه درصد  مرغ و درصد تولید اندازه تخم
های هر واحد آزمایشی بر تعداد پرندگان  مرغ تولید، تعداد تخم

زنده هر واحد تقسیم و درصد تولید مشخص گردید. میزان تولید 
مرغ در درصد تولید  مرغ از حاصلضرب وزن تخم ای تخم توده

خوراک از اختالف خوراک داده شده به مصرف مقدار تعیین شد. 
در ها  مانده در دانخوری گان در ابتدای هفته و خوراک باقیپرند

و برای کل دوره آزمایش محاسبه انتهای هفته بطور هفتگی 
خوراک بر مصرف ضریب تبدیل خوراک از تقسیم شد. تعیین 

برای محاسبه وزن زرده و سفیده،  گردید.ای محاسبه  تولید توده
ها شکسته شدند و  مرغ وزن شد. در مرحله بعد تخممرغ  ابتدا تخم

انتقال داده شد. با مجزا مرغ به داخل ظرفی  محتویات هر تخم
زرده با  زرده از سفیده جدا شد و وزن ،قیف جدا کننده اده ازاستف

 کردنز کسر گرم تعیین شد. وزن سفیده ا 31/3ت ازو با دقتز
جهت  .(92) شد مرغ محاسبه وزن پوسته و زرده از وزن کل تخم

مرغ تقسیم و  سبی سفیده، وزن سفیده بر وزن تخممحاسبه وزن ن
ضرب شد. این روند برای نعیین وزن  133عدد حاصل شده در 

مرغ مدل  تخم از دستگاه آنالیز نسبی زرده و پوسته نیز تکرار شد.
EMT5200  واحد هاو و  ارتفاع سفیده ،گ زردهرنبرای تعیین

مرغ با استفاده از کولیس  استفاده شد. طول و عرض تخم
گیری شد و مقادیر آن برای محاسبه شاخص شکل  اندازه
 مرغ )نسبت عرض به طول( مورد استفاده قرار گرفت.  تخم

و  مقاومتوزن، ضخامت، متغیرهای ت پوسته، جهت تعیین کیفی
و پس  مرغ با آب شسته شد تخم  پوسته گیری شد. اندازه خاکستر

گرم  31/3ه ترازو با دقت وسیل از خشک شدن در دمای اتاق به
گذاری و  بعد از شماره ،بررسی ضخامت پوسته جهت. وزن شد

شسته شد وسیله آب  به، محتویات داخل پوسته مرغ شکستن تخم
و سپس ضخامت پوسته و با دستمال کاغذی خشک گردید 

با دقت ( PK-0505SUE, JAPAN)ه میکرومتر وسیله دستگا به
های پهن و های مرکزی، انت متر در سه نقطه )قسمت میلی 331/3

گیری و میانگین آنها به عنوان ضخامت  اندازهانتهای باریک( 
برای تعیین مقاومت از تحمیل نیرو بر گردید.  نهایی پوسته ثبت 

ن کیلوگرم سنج استفاده شد که واحد آ پوسته با دستگاه مقاومت
برای تعیین خاکستر پوسته از باشد.  متر مکعب می بر سانتی

با توجه به  دستگاه کوره الکتریکی استفاده شد و مقدار خاکستر
پوسته قبل و بعد از انتقال به خشک های  اختالف وزن نمونه

در پایان دوره آزمایش از هر  .(2) کوره الکتریکی محاسبه شد
تعیین غلظت کلسترول زرده به تکرار یک نمونه زرده جهت 

آزمایشگاه انتقال داده شد. جهت تعیین غلظت کلسترول زرده، 
از دستگاه  13-سازی با توئین و پس از رقیق ابتدا چربی زرده جدا

 های شرکت پارس آزمون استفاده شد اسپکتروفتومتری و کیت
 دهنده با استفاده از مواد واکنشمرغ  پایداری اکسیداتیو تخم. (13)

ین شد. در این روش غلظت مالون یک اسید تعیتوربا تیوباربی
پس از توزین به  مرغ گیری شد. زرده تخم اندازه آلدیئد زرده دی

منتقل و لیتر اسید پرکلریک  میلی 11آزمایش حاوی   داخل لوله
 در مرحله بعد مخلوط همگن شده با استفاده از کاغذ  ،همگن شد
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 23گذار ...............................................................  تخمهای  مرغ در مرغ و پایداری اکسیداتیو تخم دهدانه بر عملکرد، غلظت کلسترول زر ای پودر سیاه تأثیر سطوح جیره

 
 

 2لیتر از محلول فیلتر شده با  میلی 2مقدار صافی فیلتر شد. 
مخلوط و حرارت داده شد. سپس با تیوباربیتوریک لیتر  میلی

مقدار جذب  نانومتر 191استفاده از اسپکتروفتومتر و طول موج 
 .(3) شد تعییننمونه 

 1 ،تیمار 4تصادفی با  طرح کامالً های آزمایش در قالب داده
 از مدل آماری زیر موردپرنده در هر تکرار با استفاده  9تکرار و 

 آنالیز قرار گرفت:
Yij = µ+ Ti+ eij 

Yijمقدار عددی هر مشاهده : 
µمیانگین جامعه برای صفت مورد نظر : 
Ti دانه  سیاهپودر : اثر 
eijاثر خطای آزمایشی : 

 SAS  (29)افزار آماری نرم با استفاده ازهای بدست آمده  داده
 آزمون دانکن با استفاده ازها  و مقایسه میانگین تیمارآنالیز شدند 

 .انجام شد درصد 1در سطح احتمال 

 
 ترکیب جیره پایه مواد خوراکی و  -1جدول 

Table 1. Ingredients (%) and main nutrients composition of basal diets 
 مقدار )درصد( مواد خوراکی

 93 ذرت
 21 کنجاله سویا
 43/1 سبوس گندم

 33/3 کربنات کلسیم
 3/3 دی کلسیم فسفات

 32/2 روغن
 21/3 نمک

 دنیعم مکمل
 مکمل ویتامینه

21/3 
21/3 

 )درصد( ترکیبات مغذی
 99/2142 انرژی متابولیسمی )کیلوکالری در کیلوگرم(

 99/19 پروتئین
 91/9 کلسیم
 9/3 فسفر
 12/3 لیزین

 12/3 سیستین-متیونین
گرم میلی 933گرم ید، میلی 333گرم منگنز، میلی 99333گرم مس،میلی 1133گرم روی، میلی 99333گرم آهن، میلی 99333میزان:  کیلوگرم مکمل مواد معدنی به 1/2در هر 

 سلنیوم وجود داشت.
گرم میلی K3 ،2233گرم ویتامینمیلی E ،113گرم ویتامین میلی  D3 ،9933( ویتامین IU) A  ،9933333( ویتامینIU)1133333کیلو گرم مکمل مواد ویتامینی به میزان2/ 1در هر 

گرم آنتی میلی 121گرم کولین کلراید، میلی 211333گرم اسید فولیک، میلی 113گرم نیاسین، میلی B6 ،2233گرم ویتامین میلی B2 ،4433گرم ویتامین میلی B1 ،4433ویتامین 
 .وجود داشت B12گرم ویتامین میکرو 1133گرم بیوتین و میکرو 11333اکسیدان، 

 
 دانه ترکیب شیمیایی سیاه -2جدول 

Table 2. Chemical composition of black cumin 
 انرژی خام

 )کیلوکالری در کیلوگرم(
 پروتئین خام

 )درصد(
 فیبر خام
 )درصد(

 چربی خام
 )درصد(

21/9214 13/29 14/3 91/91 

 
 و بحثنتایج 

های عملکرد  شاخصدانه بر  سیاهپودر تاثیر سطوح مختلف      
 افزودن پودرارائه شده است.  9در جدول  گذار تخمهای  مرغ
داری بر  تاثیر معنی گذار تخمهای  دانه به جیره غذایی مرغ سیاه

پرندگان تغذیه شده با جیره (. P˂31/3) مصرف خوراک داشت
خوراک بیشتری در مقایسه با دانه  پودر سیاه گرم 11حاوی 

  تودهدرصد تولید، از نظر ف کردند. مصرپرندگان گروه شاهد 
داری میان  تفاوت معنی ،و ضریب تبدیل خوراک مرغ تخم

 تیمارهای مختلف مشاهده نشد. 
 ،دانه بر کیفیت تخم تاثیر سطوح مختلف پودر سیاه 4جدول      
دهد. از نظر وزن زرده تفاوت  را نشان می گذار تخمهای  مرغ

(، P˂31/3اهده شد )داری میان تیمارهای مختلف مش معنی
به جیره گرم  11دانه به مقدار  طوری که افزودن پودر سیاه به

سبب افزایش وزن زرده شد. تاثیر  گذار تخمهای  غذایی مرغ
وزن مانند مرغ  تخمهای کیفیت  دانه بر سایر شاخص سیاه
ارتفاع سفیده، رنگ زرده، واحد هاو، وزن سفیده، وزن مرغ،  تخم

 دار نبود. ی سفیده معنینسبی زرده و وزن نسب
دانه بر کیفیت  سیاهپودر تاثیر سطوح مختلف  1شماره  جدول     

داری از نظر  دهد. تفاوت معنی میرا نشان مرغ   تخمپوسته 
های مرتبط با کیفیت پوسته مانند وزن پوسته، ضخامت  شاخص

پوسته، مقاومت پوسته، وزن نسبی پوسته و خاکستر پوسته میان 
 تلف مشاهده نشد.تیمارهای مخ

و کلسترول  غلظتدانه بر  تاثیر سطوح مختلف پودر سیاه     
ارائه شده است. تاثیر  9مرغ در جدول   زرده تخمگلیسرید  تری

مرغ   تخمزرده گلیسرید  و تریکلسترول غلظت دانه بر  پودر سیاه
 دار نبود.  معنی
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مرغ را  تخمپایداری اکسیداتیو دانه بر  تاثیر پودر سیاه 1جدول 
آلدئید  داری از نظر مقدار مالون دی معنی تدهد. تفاو نشان می

 زرده در میان تیمارهای مختلف مشاهده نشد.

 گذار تخمهای  های عملکرد مرغ دانه بر شاخص سیاهپودر تاثیر سطوح مختلف  -9جدول 
Table 3. The Effect of various levels of black cumin powder on performance indices of laying hens 

 دانه پودر سیاه
 )گرم در کیلوگرم(

 مصرف خوراک
 ای تولید توده درصد تولید )گرم(

 ضریب تبدیل خوراک )گرم(

 b33/92 94/42 13/11 41/9 صفر

1 b14/11 21/43 93/11 93/9 

13 ab44/94 11/41 11/23 13/9 

11 a31/12 11/13 41/22 21/9 

P-value 34/3 44/3 13/3 19/3 

SEM 23/9 11/4 11/1 91/3 
 (.>31/3pدار است ) دهنده اختالف معنی حروف نامشابه در هر ستون نشان

SEMخطای استاندارد میانگین : 
 

   مرغ کیفیت تخمهای  شاخصدانه بر  تاثیر سطوح مختلف پودر سیاه -4 جدول
Table 4. The Effect of various levels of black cumin powder on egg quality indices 

 دانه پودر سیاه
 وزن زرده مرغ وزن تخم )گرم در کیلوگرم(

 
وزن نسبی 

 زرده
رنگ 
ارتفاع  وزن نسبی سفیده وزن سفیده زرده

 شاخص شکل واحد هاو سفیده

 ab34/19 11/21 12/9 31/91 41/91 32/9 49/19 11/11 14/42 صفر
1 11/49 ab39/14 31/21 91/9 11/94 43/99 49/1 11/11 29/11 
13 11/44 b14/19 11/29 12/4 12/99 11/99 11/1 93/11 91/11 
11 13/44 a24/14 31/21 11/1 13/94 41/91 22/1 49/14 91/19 

P-value 13/3 39/3 14/3 24/3 93/3 11/3 14/3 19/3 24/3 
SEM 13/1 23/3 14/3 94/3 94/1 41/1 13/3 11/4 11/1 

 (.>31/3pدار است ) دهنده اختالف معنی ون نشانحروف نامشابه در هر ست
SEMخطای استاندارد میانگین : 

 .باشد زرده و سفیده بر حسب گرم می مرغ، تخموزن  متر و واحد بیان ارتفاع سفیده، میلی
 

   مرغ  تخمپوسته  دانه بر کیفیت سیاهپودر تاثیر سطوح مختلف  -1 جدول
Table 5. The Effect of various levels of black cumin powder on egg shell quality 

 دانه پودر سیاه
 خاکستر پوسته مقاومت پوسته ضخامت پوسته وزن نسبی پوسته وزن پوسته )گرم در کیلوگرم(

 11 21/1 11/3 39/13 91/1 صفر
1 91/1 12/13 11/3 91/1 11 
13 13/1 93/13 11/3 29/1 14 
11 34/1 14/13 13/3 99/1 13 

P-value 31/3 13/3 91/3 91/3 19/3 
SEM 21/3 13/3 39/3 11/3 39/3 

SEMخطای استاندارد میانگین : 
 باشد. درصد میپوسته متر مربع و خاکستر  ، مقاومت پوسته کیلوگرم بر سانتیمتر میلی وزن پوسته گرم، ضخامت پوستهواحد بیان 

 
 گرم در گرم(   )میلی مرغ زرده تخمگلیسرید  و تریترول کلس غلظتدانه بر  سیاهپودر تاثیر سطوح مختلف  -9جدول 

Table 6. The Effect of various levels of black cumin powder on egg yolk cholesterol and triglyceride content 
 گلیسرید زرده تری کلسترول زرده  دانه )گرم در کیلوگرم( پودر سیاه

 21/113 99/11 صفر
1 11/13 13/113 
13 91/3 11/111 
11 11/13 91/114 

P-value 99/3 14/3 
SEM 94/3 93/1 

SEMخطای استاندارد میانگین : 
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 22گذار ...............................................................  تخمهای  مرغ در مرغ و پایداری اکسیداتیو تخم دانه بر عملکرد، غلظت کلسترول زرده ای پودر سیاه تأثیر سطوح جیره

 
 

 
 زرده  آلدئید مالون دیدانه بر غلظت  تاثیر سطوح مختلف پودر سیاه -1جدول 

Table 7. The Effect of various levels of black cumin powder on yolk malondialdehyde content 
 آلدئید  زرده )میکروگرم در گرم( مالون دی دانه )گرم در کیلوگرم( پودر سیاه

 11/3 صفر
1 21/3 

13 23/3 
11 23/3 

P-value 11/3 
SEM 312/3 

 
جهت حفظ سالمت و بهبود  گیاهان داروییامروزه استفاده از      

در حال افزایش است. بخشی از خواص درمانی  عملکرد طیور
 مانندهای ثانویه  ارویی مربوط به وجود متابولیتن دگیاها

 اتباشد. اثر و ساپونین میاجزای فعال اسانس ترکیبات فنولی، 
بهبود به عواملی مانند  تغذیه پرندگانمثبت گیاهان دارویی در 

های گوارشی، قابلیت هضم مواد مغذی و کاهش  ترشح آنزیم
 . (23) ویسکوزیته مواد هضمی نسبت داده شده است

 گرم 11دانه به میزان  سیاهپودر  استفاده ازدر تحقیق حاضر      
سبب بهبود  گذار تخمهای  جیره غذایی مرغهر کیلوگرم به 

 و همکارانتلها  های که این نتایج با یافته ،مصرف خوراک شد
علت افزایش مصرف خوراک  این محققین همخوانی دارد. (91)

دانه را به وجود  اوی سیاههای ح در پرندگان تغذیه شده با جیره
های  اند که تاثیر مثبت بر ترشح آنزیم ترکیب نیجلن نسبت داده

از طریق گیاهی  های افزودنی گوارشی و هضم خوراک دارد.
را  ، مقدار مصرف خوراکدر طعم و مزه خوراکتغییر ایجاد 
ترشح  سبب افزایشاین ترکیبات از سویی، . دنده می افزایش

ود داده و لذا بپذیری خوراک را به گوارش، شدهمایعات هضمی 
بخشی از اثرات مثبت  .شوند میمصرف خوراک موجب افزایش 

های لوزالمعده  گیاهان دارویی از طریق افزایش فعالیت آنزیم
گزارش شده است که . (23) باشد مانند لیپاز، آمیالز و پروتئاز می

ود ضریب موجب بهب گذار تخمهای  مرغدانه به جیره  افزودن سیاه
در تغذیه دانه  استفاده از پودر سیاه. (13) دش  تبدیل غذایی

ماندگاری  ،افزایش وزن سنگدانموجب های گوشتی  جوجه
منابع هضم قابلیت بهبود دستگاه گوارش و بیشتر خوراک در 

گیاهان . (11) را بهبود داد ضریب تبدیل غذایید و لذا مغذی ش
ب ستم هضم و جذدارویی دارای اثرات محرک بر روی سی

ند ناشی از افزایش تولید اتو حیوانات هستند که این اثرات می
های هضمی و یا بهبود راندمان استفاده از مواد هضمی، از  آنزیم

بطور کلی کاهش ضریب  .(23) طریق افزایش عملکرد کبد باشد
ای طیور است، چون منافع  ترین اهداف تغذیهمتبدیل از مه

تغییر تولیدکننده به همراه دارد.  اقتصادی بیشتری را برای
جمعیت میکروبی روده با استفاده از گیاهان دارویی از دالیل 

ترکیبات فنولی بهبود رشد و سالمت طیور عنوان شده است. 
را کاهش زا در روده  بیماری های باکتری جمعیتگیاهان دارویی 

 حفظ سبب لذاو  کنند ممانعت میاتالف مواد مغذی از و دهند  می
د مغذی و بهبود عملکرد روده، افزایش هضم و جذب موا سالمت

گزارش کردند که ( 19) و همکارانهرناندز . (9) دنشو تولیدی می

های گوشتی سبب بهبود  دانه به جیره جوجه افزودن اسانس سیاه
دلیل داشتن  بهدانه  روغن سیاهقابلیت هضم مواد مغذی شد. 

سبب بهبود نیجلن ینون و تیموکاکسیدانی مانند  ترکیبات آنتی
ای  ارزش تغذیهدانه  سیاهبه عالوه . (4) شود رشد در حیوانات می

ویژه  اسیدهای چرب ضروری بهمطلوبی دارد که دلیل آن وجود 
ضروری، کاروتن و   های آمینه اسید ،اولئیک، لینولئیک و لینولنیک

مواد معدنی است و لذا مصرف آن بازدهی استفاده از خوراک را 
 .(93) دهد بهبود میطیور  در

های  دانه در جیره مرغ تحقیق حاضر استفاده از پودر سیاهدر      
مرغ شد. بهبود  دار وزن زرده تخم موجب افزایش معنی گذار تخم

ناشی از تحریک کبد به ساخت مواد تواند  وزن زرده می
و همکاران اسالم لیپوپروتئینی بیشتر برای ذخیره در زرده باشد. 

های  دانه در تغذیه مرغ گزارش کردند که استفاده از سیاه (11)
و آیدین . شده استمرغ  کیفیت تخمبهبود موجب  گذار تخم

دانه به جیره  گزارش کردند که افزودن پودر سیاه( 9)همکاران 
موجب افزایش مقاومت و ضخامت پوسته  گذار تخمهای  مرغ
های  در مرغ  مرغ شد. بهبود ضخامت و مقاومت پوسته تخم تخم
دانه در گزارش  های حاوی پودر سیاه تغذیه شده با جیره گذار تخم

بهبود کیفیت پوسته نیز تایید شده است. ( 9)بوکا و همکاران 
اثرات مفید این افزودنی گیاهی در خصوص تواند به دلیل  می

بهبود محیط دستگاه گوارش و ارتقاء عملکرد آن در زمینه جذب 
و همکاران بلوکباشی . (9) ند کلسیم باشدمان مواد مغذی مختلف

های  دانه به جیره غذایی مرغ گزارش کردند که افزودن سیاه( 1)
مرغ،  مرغ، تولید تخم وزن تخمداری بر  تاثیر معنی گذار تخم

د به توان متفاوت بودن نتایج می. نداشت کیفیت سفیده و پوسته
 دالیل متعددی مانند نوع و بخش گیاه استفاده شده و

سازی  ها، زمان برداشت، روش آماده های فیزیکی آن ویژگی
 .افزودنی گیاهی و سازگاری با دیگر اجزای خوراک باشد

دلیل غنی بودن از منابع مغذی یک غذای  مرغ به تخم     
دلیل گسترش  ، اما امروزه بهمناسب برای جوامع بشری است

رتباط با هایی در ا عروقی در انسان، نگرانی -یهای قلب بیماری
تا  233آن )کلسترول  زیاد نسبتاً مقدار دلیل مرغ به مصرف تخم

وجود دارد و همین موضوع مرغ(  گرم در هر تخم میلی 213
های  . روشهایی را در مصرف آن ایجاد کرده است محدودیت

در جیره متعددی مانند بکارگیری ترکیبات شیمیایی و بیولوژیک 
مورد آزمایش مرغ  خمتکلسترول  غلظتجهت کاهش ذایی  غ

 ،اند. ترکیبات شیمیایی مانند لواستین و استات مس قرار گرفته
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هایی  ، اما نگرانیدادندل زرده را کاهش کلستروغلظت هرچند که 
. (1،21) انبی این ترکیبات وجود دارددر ارتباط با اثرات ج

ها،  ای از مواد طبیعی مثل باکتری های بیولوژیک مجموعه روش
ز . استفاده ا(11) شود شامل می گیاهان دارویی راها و  قارچ

این های  یافتهتواند موثر باشد.  گیاهان دارویی در این راستا می
با جیره حاوی  گذار تخمهای  پژوهش نشان داد که تغذیه مرغ

مرغ شد،  کلسترول زرده تخم غلظتسبب کاهش  دانه سیاهپودر 
اما این ار نبود. د هرچند تفاوت ایجاد شده از نظر آماری معنی

مرغ  ن تخمکنندگا وع با توجه به کمک به سالمت مصرفموض
کلسترول زرده در آزمایش غلظت کاهش . استحائز اهمیت 

اسیدهای چرب  دانه از دلیل غنی بودن سیاه بهتواند  حاضر می
های  باشد که سبب کاهش چربیاکسیدانی  و مواد آنتی 9امگا 

مرغ  ه تخمدر زرد سترولکلغلظت کاهش شوند.  مضر خون می
به علت رسوب کمتر  ممکن استدانه  سیاه پرندگان تغذیه شده با

مرغ توسط کبد در  سترول در طی مراحل ساخته شدن تخمکل
کاهش ( 1) و همکاران بلوکباشی .(11) مرغ باشد زرده تخم

تغذیه شده با روغن  گذار تخمهای  مرغ  کلسترول زرده تخم
های موجود در  فزایش سطح لیپوپروتئیندلیل ا بهدانه را  سیاه

 کردند. عنوان  زردهچربی 
توان بیان نمود که  یهای تحقیق حاضر م با توجه به یافته     

جیره غذایی به گرم در کیلوگرم(  11)دانه  افزودن پودر سیاه
افزایش مصرف خوراک و بهبود وزن  سبب گذار تخمهای  مرغ

دانه سبب  اینکه پودر سیاهشود. با توجه به  مرغ می زرده تخم
کلسترول زرده شد و ضریب تبدلی غذایی غلظت کاهش عددی 

سد جهت دستیابی به ر طور عددی بهبود داد، به نظر میرا نیز ب
 شات بیشتر در این خصوص ضروری انجام آزمای ،تر نتایج کامل

 
 تشکر و قدردانی

 از معاونت پژوهشی دانشگاه لرستان بابت همکاری جهت     
 گردد. پژوهش تشکر می انجام
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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 
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