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چکيد ه 

استفاده از گیاهان دارویی از قدیم در سالمت انسان، دام و طیوراهمیت فراوان داشته و در سال های اخیر به منظور بهبود کارکرد سیستم 
ایمنی و سالمت دستگاه گوارش مورد توجه بیشرتی قرار گرفته اند. این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سیاه دانه برمولفه های 
رشد، فراسنجه های خونی و ریخت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی انجام شد. آزمايش با استفاده از 250 قطعه جوجه راس 308 در قالب 
طرح كاماًل تصاديف با پنج تيامر و پنج تكرار صورت پذیرفت. تعیین فراسنجه های بیوشیمیایی خون در 42 روزگی انجام شد. پس از تزريق نیم 
% گلبول قرمز گوسفندی در هفت و 14 روزگي، در روزهاي 21 و 28 خون گريي برای ارزيايب سيستم اميني به انجام رسید. افزودن نیم % سیاه 
دانه سبب بهبود معنی دار افزایش وزن بدن و رضیب تبدیل غذایی شد. کاهش كلسرتول و تري گليرسيد،افزایش HDL و بييل روبني با افزودن 
 .)P<0/05( در 21 و 28 روزگي معنی داری نبود G و اميونوگلوبني M سیاه دانه  مشاهده شد. تفاوت مقادير اميونوگلوبني  تام، اميونوگلوبني
با مرصف سطوح مختلف سیاه دانه، متغريهاي ریخت شناسی ژژونوم شامل طول پرز، عرض پرز، عمق كريپت، مساحت پرز، تراكم پرز و 
مساحت منطقه جذب افزایش معني داری داشتند )P>0/05(. نتایج این آزمایش نشان داد، افزودن سیاه دانه تا یک % سبب بهبود عملکرد 

رشد جوجه های گوشتی می شود.

كلامت كليدی: جوجه گوشتي، ریخت شناسی ژژنوم، سیاه دانه، عملكرد، فراسنجه های خونی
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The use of medicinal plants has long been important in human, animal and poultry health and in recent years to improve 
the functioning of the immune system and gastrointestinal tract have received more attention. This experiment was per-
formed to investigate the effect different levels of black seed on growth indices, blood parameters and morphology of 
broiler jejunum. This experiment was performed with 250 308 Ross chickens in a completely randomized design with 
five treatments and five replications. Blood samples were taken to determine blood parameters at42 days of age. Blood 
samples were taken on days 21 and 28 to evaluate the immune system after injection of 0.5% of sheep red blood cells at 
seven and 14 days. Addition of 0.5% of black seed significantly improved body weight gain and feed conversion ratio. 
Decreased cholesterol and triglyceride, increased HDL and bilirubin were observed with the addition of black seed. 
There was no significant difference in total immunoglobulin, immunoglobulin M and immunoglobulin G at 21 and 28 
days. Consumption of different levels of black seed, jejunum morphological variables including villi length, villi width, 
crypt depth, villi area, villi density and area of adsorption area increased significantly. The results of this experiment 
showed that the addition of black seed up to one percent improves the growth performance of broilers.

Keyword: Black seed, Blood parameters, Broiler, jejunum morphology, Performance

مقدمه
حفظ سالمت بدن و کاهش اثر تنش های محیطی و نیز پیشگیری از عفونت 
دستگاه تنفس و تحریک سامانه ایمنی و خاصیت آنتی اکسیدانی و بهبود 
مرصف خوراک در هنگام استفاده از گیاهان دارویی به عنوان افزودنی های 
و  آنتی بیوتیک ها  مرصف  نگرانی های  است.  شده  گزارش  طیور  خوراک 
تقاضای مرصف کنندگان برای محصوالت ارگانیک و قوانین و نیازمندی های 
سخت دولتی جهت تضمین ایمنی غذاها از سوی دیگر، تولیدکنندگان مواد 
گیاهان  از  استفاده  است)4(.  کرده  روبرو  جدی  چالش های  با  را  غذایی 
دارویی به علت نداشنت اثرات جانبی از قبیل باقیامنده دارویی، سازگاری 
سیاه  گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  که  سال هاست  بهرت،  پذیرش  و  طبع  با 
دانه )L. Nigella sativa( از جمله گیاهان دارویی است که دارای خاصیت 
ضدباکرتیایی و آنتی اکسیدانی )5(، افزایش جریان صفراوی )17( و کاهش 
کلسرتول خون )22( می باشد. سياه دانه از جنس Nigella متعلق به خانواده 
است.  ایران  در  گونه  هشت  شامل  كه  می باشد   )Ranuculaceae( آالله 
در بخش های  به طور طبیعی  که  گونه هاست  این  از  یکی   Nigella sativa
 Nigella  .)18( است  شده  توزیع  اصفهان  و  اراک  به ویژه  کشور،  مختلف 
sativa در ایران با نام سياه دانه شناخته شده و در كشورهاي مديرتانه و 
آسيايي رشد مي كند )8(. تحقیقات فیتوشیمیایی نشان می دهد که دانه های 
این گیاه حاوی مواد مختلفی مانند روغن های رضوری )تیمول، کارواکرول، 
نیجلیسین  و  نیجلین   ،)5( ترپینول(  چهار-  و  ترانس آنیتول  تیموکوئینون، 

گیاه  از  استفاده  مورد  در  زیادی  مطالعات  اخیر  های  سال  در  است.   )8(
دارویی سیاه دانه به عنوان محرک رشد در تغذیه جوجه های گوشتی انجام 
شده است )9،14،19(. جیره های حاوی سیاه دانه در جوجه های گوشتی به 
دلیل بهبود خوش خوراکی و در نتیجه افزایش اشتهای طیور)12(، خواص 
ضدمیکروبی و تحریک آنزیم های هضمی در موکوس روده و پانکراس و 
بهبود قابلیت هضم خوراک و راندمان خوراک )16(، سبب بهبود عملکرد 
رشد شده اند )12(. همچنین گزارش هایی وجود دارد مبنی بر آن که سیاه 
دانه  )2،24(. سياه  ندارد  بر عملکرد جوجه های گوشتی  مثبتی  تأثیر  دانه 
حاوي مواد سمي ماننـد گليكوسيدها و آلكالوئيدها نيز مي باشد. مشخص 
كاهش  موجب  طيور  جريه  در  ساپونني  درصد   0/9 حـدود  اسـت  شده 
بـه  زدن  و صدمه  تلخ  مزه  دليل  به  ساپونني ها  مـي شود.  خوراك  مرصف 
دهـان و دسـتگاه گوارش باعث كـاهش مـرصف خـوراك و كـاهش رشـد 
نـام  بـه  تركيبـي  دانـه  سـياه  در  موجـود  سـاپونني  بارزترين  شـوند.  مـي 
گليكوزيـد هيدرين يا هامن مالنتني است. سه نوع تركيب آلكالوئيـدي از 
اسـت.  شده  شناسايي  دانه  سياه  در  نيجليدين  آلكالوئيد  امييدازول  جمله 
اینکه  به  توجه  با  مي شوند)20(.  قلب  به  زدن  صدمه  باعث  آلكالوئيدها 
تاکنون در خصوص بررسی اثر افزودن سیاه دانه بر سیستم ایمنی و ریخت 
شناسی ژژنوم، انجام نشده است، لذا در این تحقیق اثر سطوح مختلف سیاه 
دانه بر صفات تولیدی،  فراسنجه های خونی، پاسخ ایمنی و ریخت شناسی 

جوجه های گوشتی بررسی شد.
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مواد و روش ها
250 قطعه جوجه يكروزه سويه راس 308 )مخلوط دو جنس( در 25 واحد 
آزمایشی )هر واحد آزمایشی شامل 10 پرنده( توزيع شدند. اين آزمايش 
در قالب طرح كاماًل تصاديف با پنج تيامر و پنج تكرار انجام شد. جوجه های 
گوشتی به مدت 42 روز بر روی بسرت پرورش یافته و به صورت آزاد به آب 

سویه  راهنامی  مطابق  مداوم  نوري  برنامه  و  داشتند  دسرتسی  و خوراک 
تجاری راس اعامل شد. جیره های پایه برای دوره های آغازین، رشد و پایانی 
جیره های  تهیه  از  قبل  شد.  تهیه  یکسان  انرژی  و  پروتئین  مقدار  دارای 
آزمایشی مقدار پروتئین خام ذرت و کنجاله سویا برای اطمینان از وجود 
مقدار کافی پروتئین در آزمایشگاه تعیین شد. سیاه دانه از منطقه سیدی 

جدول 1-  مواد خوراکی و ترکیب جیره پایه )%(.

1ترکیب مکمل ویتامینه  در هر کیلوگرم به ترتیب شامل: IU 3600000، 800000، 7200، 800 ویتامین A، ویتامینD3، ویتامین E و ویتامین 

K3بود و دارایmg 720  ویتامین mg،B1 2640 ویتامین 4000mg ،B2ویتامین 12000mg ،B3، نیاسین،mg 1200 ویتامین mg ،B6 400فولیک 

اسید،mg 6ویتامینmg4 ،B12، بیوتین،mg 200000،کولین کلراید وmg 160آنتی اکسیدانت می باشد

2ترکیب مکمل معدنی در هر کیلوگرم شامل:mg 40000منگنز،mg 20000،آهن،mg 40000 روی،mg 4000،مس،mg 400  ید وmg 80 سلنیوم.

42ـ24روزگی24ـ11روزگی10ـ1روزگیترکیبات جیره های غذایی

59/2459/9462/2ذرت

35/535/431کنجاله سویا

1/12/22/7روغن آفتابگردان

1/51/451/2دی کلسیم فسفات

1/71/71/53پودرسنگ آهک

0/250/250/25مکمل ویتامینی

0/250/250/25مکمل معدنی    

0/240/30/35منک یددار

0/120/310/17دی-ال متیونین

0/00/10/1لیزین هیدرو کلراید-ال

100100100کل 

انرژی متابولیسمی )کیلوکالری/ کیلوگرم(

kcal/kg
295330043080

2121/0219/47پروتئین خام )%(

2/392/552/61چربی خام )%(

1/000/840/42كلسيم)%(

0/490/480/42فسفر غري فيتاته)%(

0/110/110/11سديم )%(

1/151/221/1ليزين)%(

0/90/90/81متيونني+سيستئني )%(
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مشهد تهیه و تجریه تفریبی شد.
ترکیب جیره های آزمایشی با استفاده از راهنامی پرورش سویه راس 308 
از  پایه  گردید. جیره های  تنظیم   UFFDA نرم افزار  به کمک  و  انجام شد 
آنتی اکسیدان  فاقد  بوده و  با هم یکسان  انرژی و دیگر مواد مغذی  نظر 
به  آزمایشی  تیامرهای  سایر  تهیه  برای  یک(.  )جدول  مصنوعی  بودند 
هر یک از جیره های پایه مقادیر نیم، یک، یک و نیم و دو درصد  پودر 
روزانه،  بدن  افزایش وزن  میانگین  آزمایش  این  در  اضافه شد.  دانه  سیاه 
پرورش )صقر  تبديل غذايي، در کل دوره  خوراک مرصيف روزانه، رضيب 
تا 42 روزگی( و درصد اجزا الشه در هر يک از تيامرها به طور جداگانه 
اندازه گريي و مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. آنالیز منونه های رسم 
هرکدام  برای   )A15Biosystems,Spain( اتوآنااليزر  دستگاه  توسط  خون 
-LDL HDL-کلسرتول،  کلسرتول،  )تری گلیرسید،  خونی  فراسنجه های  از 

آمينو  آالنني  آمينوترانسفراز،  آسپارتات  فسفاتاز،  الكالني  گلوكز،  کلسرتول، 
ترانسفراز، پروتئني تام وبیلی روبین، اسید اوریک، آلبومین و گلوبولین رسم 
با روش كالریمرتیك با رنگ سنجی و استفاده از کیت های اختصاصی پارس 

آزمون در پایان دوره انجام شد )3(.

ارزیابی سیستم ایمنی
قرمز  گلبول های  عليه  ثانويه  و  اوليه  آنتي بادي  پاسخ  اندازه گريي  براي 
گوسفندی )SRBC( در روزهاي 21 و 28 دوره پرورش )هفت و 14 روز 
پس از تزريق( از هر پن دو قطعه جوجه انتخاب و از وريد بال آنها دو 
مييل ليرت خونگريي شد. پس از لخته شدن منونه خون، رسم آن جدا گرديد. و 
رسم براي انجام تيرت به آزمايشگاه منتقل شد. از رسم جمع آوري شده 50 
ماكروليرت در داخل چاهك اول پلت 96 تايي اضافه و در دماي 56 درجه 
SRBC كل،  اندازه گريي تيرت آنتي  سانتي گراد براي مدت 30 دقيقه جهت 
امينوگلوبولني M و اميونوگلوبولني G قرارداده شد. سپس 50 ماكروليرت بافر 
فسفات سالني به رسم اضافه و پلت در داخل انكوباتور 37 درجه سانتي گراد 
براي مدت نيم ساعت قرار داده شد. پس از نيم ساعت به بقيه چاهك ها 
تهيه  مختلف  رقت هاي  سپس  و  اضافه  سالني  فسفات  بافر  ماكروليرت   50
SRBC دو % به هر چاهك  شد. پس از اين رقت ها 50 ماكروليرت محلول 
اضافه شد. سپس پلت به مدت نيم ساعت در دماي 37 درجه سانتي گراد 
انكوباسيون و پس از آن شامره اولني خانه اي كه ليز شده و تشكيل نقطه 
نداده ياداشت شد. تيرت ها بر اساس لگاريتم دو، بعنوان بيشرتين رقتي كه 

امينوگلوبني  آنجايي كه  از  بيان  شد.  را نشان مي دهد  كامل  اگلوتيناسيون 
M به دو مركاپتو اتانول حساس است و در حضور آن تخريب مي شود، با 
افزودن اين ماده به چاهك اول آنرا حذف و تيرت مشاهده شده نشان دهنده 
اميونوگلوبني G بود. از تفاضل تيرت امينوگلوبني G از تيرت انتي SRBC كل، 
تيرت امينوگلوبني M بدست آمد. براي اندازه گريي آنتي بادي حساس به دو- 
مركاپتواتانول )امينوگلوبولني UL 50 )M از رسم با UL 50 دومركاپتواتانول 
UL 0/01 در دماي 37 درجه سانتی گراد براي مدت نيم ساعت انكوباسيون 
مقاوم  آنتي بادي  است.  كل   SRBC آنتي  آزمايش  مانند  مراحل  بقيه  شد. 
 SRBC آنتي بادي  تيرت  از كرس كل   )G )امينوگلوبولني  به دو مركاپتواتانول 

بدست آمد)6(.

اندازه گیری متغیرهای ریخت شناسی
در پایان دوره پرورش از هر واحد آزمایشی دو قطعه جوجه )هشت قطعه 
از هر تیامر( که به میانگین وزنی واحد آزمایشی نزدیک بود، جهت کشتار 
انتخاب شد. پرندگان انتخاب شده توزین و با رعایت پروتکل ها و جابجایی 
مهره گردن کشتار شدند و بالفاصله، محوطه شکمی باز و پس از زدودن 
آلودگی ها از سطح روده، از قسمت میانی ژژنوم، منونه هايي به طول دو 
سانتي مرت برای مطالعات بافت شناسی منونه برداری شد. منونه های تهیه شده 
با محلول سالین 0/9% به منظور زدوده شدن محتویات آن شستشو داده 
 10 فرمالني  نگهداري منونه حاوي  در ظرف هاي مخصوص  و سپس  شدند 
24 ساعت  از  بعد  گرفتند.  قرار  بافتی  منونه های  ثابت شدن  منظور  به   %
محلول ثابت کننده تعویض شد و منونه ها تا زمان انجام آزمایش های بافت 
بافت شامل  آماده سازي  مراحل   .)25( نگهداری شدند  در ظروف  شناسی 
آبگريي )شستشوي چندين باره با محلول کامل الکل اتیلیک(، شفاف سازي 
دستگاه  از  استفاده  با  پارافینه  بلوک های  از  شد.  انجام  کردن  پارافينه  و 
میکروتوم نیمه اتومات به فاصله 60 میکرومرت دو برش با ضخامت شش 
 40 دمای  با  آب  داخل  شده  تهیه  برش های  شد.  تهیه  میکرومرت  هفت  تا 
درجه سانتی گراد شناور شدند. الم های حاوی برش روی صفحه گرم قرار 
گرفتند تا ضمن خشک شدن، پارافین اضافی ذوب و خارج شود. رنگ آمیزی 
انجام   )H&E( ائوزين  و  هامتوکسيلني  با  الم  روی  شده  پایدار  بافت های 
شد. ارتفاع طول پرز از انتهای بااليي پرز تا دهانه کريپت ها منظور شد. 
پايه کريپت محاسبه  تا  پرز وکريپت  اتصاالت  از  اندازه گريي عمق کريپت 
شد )10(. همچنین نسبت طول پرز به عمق کريپت تعیین گردید. عرض 

شکل 1- نحوه اندازه گیری طول وعرض پرزها.
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پرز  ارتفاع  سوم  دو  و  سوم  یک  در  عرض  میانگین  اندازه گیری  با  پرزها 
 )VL( × )2/2π) × (VW( محاسبه شد. مساحت سطح پرز از طريق فرمول
از  استفاده  با  بافتي روده  فراسنجه هاي  اندازه گريي   .)13( محاسبه گردید 
دستگاه آناليزور و گرفنت عکس انجام گرديد. اساليدها توسط ميکروسکوپ 
MicrometricsTM SE Premium Version 2.8  عکس برداري و به وسيله 
 ,Visiopharm, Albertslund  )2.3.1.3  stereological (Version نرم افزار 

آناليز شدند.

تجزیه و تحلیل آماری
 پس از تنظیم و مرتب كردن داده ها با استفاده از نرم افزار Excel، تجزیه 
و تحلیل داده ها با استفاده از رویه GLM نرم افزار آماری SAS )21( در 
قالب طرح کاماًل تصادفی با پنج تیامر و چهار تکرار انجام گرفت. مقایسه 
میانگین ها در سطح آماری پنج درصد به روش آزمون چند دامنه ای دانکن 

)7( انجام گرفت.

نتایج 
تجزیه تقریبی سیاه دانه نشان داد که دارای 97/70 % ماده خشک، 26/84 
% پروتئین خام، 8/00 % الیاف خام، 39/99 % چربی خام و 4/78 % خاکسرت، 
18/09 % عصاره فاقد ازت و Kcal/Kg 6494/44 انرژی خام بود. % مهار 

رادیکال آزاد )DPPH( سیاه دانه 73/25 می باشد. 

عملكرد رشد 
عملکرد رشد جوجه ها در پایان دوره آزمایش در جدول دو گزارش شده 
افزایش  بر  معنی داری  تأثیر  دانه  سیاه  که  داد  نشان  حاصل  نتایج  است. 
وزن بدن و رضیب تبدیل خوراک  جوجه های گوشتی داشت. افزودن نیم 
درصد سیاه دانه به جیره سبب افزایش وزن بدن و بهبود رضیب تبدیل 
خوراک در کل دوره پرورش شد. به طوری که بیشرتین افزایش وزن بدن 
و بهرتین رضیب تبدیل خوراک در گروه با نیم درصد سیاه دانه مشاهده 

.)P>0/05( شد

 جدول 3-  تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه بر فراسنجه های خونی جوجه گوشتی )42 روزگی(.

جدول 2-  تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه بر شاخص های عملکرد رشد جوجه گوشتی.

.)p>0/05( میانگین های هر ردیف با حرف غیرمشابه دارای اختالف معنی داری می باشند

.)p>0/05( میانگین های هر ردیف با حرف غیرمشابه دارای اختالف معنی داری می باشند

سطح سیاه دانه

2SEP–Value)%(1/5)%(1)%(0/5)%(0)%(عملکرد

)mg/dl( 114/68تری گلیرسید ab118/6 a96/08 ab82/28 b94/92 ab8/570/039

)mg/dl( 184/88کلسرتول a163/74 ab171/88 a166/86 ab147/68 b5/290/0016

)mg/dl( کلسرتول -HDL147/84 ab131/28 b143/52 ab141/3 ab169/66 a90/046

)mg/dl( کلسرتول -LDL29/23125/62927/42/3430/5663

)g/dl( 5250/6505343/83/2060/3191پروتئین تام

)g/dl( 0/38بیلی روبین b0/44 ab0/4 ab0/5 ab0/54 a0/03240/015

سطح سیاه دانه

2SEP–Value)%(1/5)%(1)%(0/5)%(0)%(عملکرد

gr 2188/9 2142/53افزایش وزن بدن a2071/88 ab1859/81 b1976/29 ab49/30/05

 gr4192/304214/404086/383912/214067/9390/90/39خوراک مرصفی

ab1/92 a1/97 abc2/05  bc2/05 bc0/0260/0002 1/96رضیب تبدیل غذایی

بررسی مولفه های رشد، ایمنی و ریخت شناسی ...
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فراسنجه های خونی و ایمنی
بر فراسنجه های خونی در جدول سه گزارش شده  دانه  تأثیر سطح سیاه 
است. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن سیاه دانه به جیره جوجه های 
سیاه  تأثیر سطح  نداشت.  خونی  فراسنجه های  بر  مشخصی  تأثیر  گوشتی 
دانه بر مولفه های ایمنی در جدول چهار گزارش شده است. نتایج آزمایش 
بر  تأثیری  گوشتی  جوجه های  جیره  به  دانه  سیاه  افزودن  که  داد  نشان 

.)P>0/05( فراسنجه های ایمنی نداشت

ترکیب و اجزا الشه
تأثیر سطح سیاه دانه بر ترکیب الشه جوجه های گوشتی در جدول پنج   
سیاه  افزودن  که  می دهد  نشان  حارض  آزمایش  نتایج  است.  شده  گزارش 
دانه به جیره تأثیر معنی داری بر درصد ترکیب الشه )الشه قابل طبخ، ران، 
سینه، طحال، بورس فابرسیوس، کبد، قلب، سنگدان و چربی محوطه بطنی( 

.)P>0/05(نداشت

ریخت شناسی ژژنوم

 .)mg/dl( جدول 4 -  تاثیر سطوح مختلف سیاه دانه بر مولفه های ایمنی جوجه گوشتی

 جدول 5- اثر سطح سیاه دانه بر اجزای مختلف الشه در سن 42 روزگی* )بر حسب % وزن زنده(.

.)p>0/05( میانگین های هر ردیف با حرف غیرمشابه دارای اختالف معنی داری می باشند

.)p>0/05( میانگین های هر ردیف با حرف غیرمشابه دارای اختالف معنی داری می باشند

سطح سیاه دانه

2SEP–Value)%(1/5)%(1)%(0/5)%(0)%(عملکرد

32/42/83/23/60/350/197ایمونوگلوبین تام 21 روزگی

282/82/43/43/240/40/094 روزگی

2/41/82/2220/170/16 ایمونو گلوبین G 21 روزگی

2821/62/62/62/60/360/199 روزگی

0/60/60/611/60/2960/108ایمونو گلوبینM 21 روزگی

280/80/80/80/61/40/2960/488 روزگی

سطح سیاه دانه

2SEP–Value)%(1/5)%(1)%(0/5)%(0)%(عملکرد

74/875/374/77674/40/62270/6372الشه قابل طبخ

23/5123/9724/3424/4323/930/41800/5539ران

30/0529/2129/7228/8430/181/07050/8874سینه

1/9332/2772/3852/2142/2140/24870/6273چربی محوطه بطنی

2/0462/2342/2612/1092/0670/16220/8297سنگدان

0/5720/5680/5370/5360/5170/03000/6589قلب

3/3233/1082/9003/2253/1800/18490/5788کبد

0/2190/1610/1760/1600/2200/0290/43طحال

0/2090/2340/2160/1760/1800/4280/5817بورس فابرسیوس
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مطالعات ریخت شناسی ژژنوم در 42 روزگی هامنطور که در جدول شش 
پرز های  ریخت شناسی  بر  تغییرات  دانه  سیاه  افزایش  با  شد،  مشاهده 
قسمت ژژنوم جوجه های گوشتی ظاهر گردیده است. افزایش سیاه دانه 
سبب افزایش طول پرز ها در تیامر دو درصد سیاه دانه شده که با گروه 
کنرتل اختالف داشت)P>0/05(. با افزایش پودر سیاه دانه، تراکم پرز ها نیز 
به صورت معنی داری افزایش نشان دادکه این خود موجب افزایش سطح 
جذب در ژژنوم جوجه های گوشتی می شود )P>0/05( و تاثیر زیادی در 
جذب مواد مغذی و افزایش رشد داشت. مساحت سطح پرز نیز با افزایش 

 .)P>0/05(پودر سیاه دانه بطور معنی داری افزایش یافت

بحث
به  دانه  سیاه  درصد  دو  و  نیم  و  یک  سطوح  افزودن  حارض  آزمایش  در 
با  مطابق  نداد.  قرار  تأثیر  تحت  را  گوشتی  جوجه های  عملکرد   جیره 

افزودن  القوسین )1( مشاهده کردند که  البیتاوی و  نتایج آزمایش حارض 
در  ندارد.  غذایی  تبدیل  بر رضیب  تأثیری  جیره  به  دانه  سیاه  درصد  دو 
مقابل ارنر و همکاران )9( و خواجعلی و همکاران ) 14( گزارش کردند 
که افزودن یک درصد سیاه دانه به جیره سبب بهبود عملکرد جوجه های 
گوشتی می شود. علت بهبود عملکرد رشد در جیره های حاوی سیاه دانه را 
می توان به بهبود خوش خوراکی و در نتیجه افزایش اشتهای طیور نسبت 
قبیل  از  دانه  سیاه  در  موجود  ترکیبات  ضدمیکروبی  خواص   .)12( داد 
تیموکوئینون و تیموهیدروکوئینون می توانند موجب بهبود رشد شوند)5(.

ضد  خاصیت  بر  عالوه  دارویی  گیاهان  در  موجود  رضوری  روغن های 
میکروبی، با تحریک آنزیم های هضمی در موکوس روده و پانکراس سبب 
بهبود قابلیت هضم خوراک و راندمان خوراک می گردند)16(. همچنین این 
روغن با افزایش جریان صفراوی سبب افزایش فعالیت آنزیم لیپاز پانکراس 
می گردد. در نتیجه هضم و جذب چربی و ویتامین های محلول در چربی 

جدول 6- اثر سطح سیاه دانه بر ریخت شناسی ژژنوم جوجه های گوشتی در 42 روزگی.

شکل 2- هیستومورفومرتی پرز های ژئوژنوم روده باريك جوجه های گوشتي كه تحت تاثري جريه حاوی دو% سیاه دانه قرار گرفته است.

.)p>0/05( میانگین های هر ردیف با حرف غیرمشابه دارای اختالف معنی داری می باشند

سطح سیاه دانه

2SEP–Value)%(1/5)%(1)%(0/5)%(0)%(عملکرد

μm 329/69طول پرز bc810/3 c979/98 ab1037 ab1121/42 a0/000133/625

μm 134/09عرض پرز a107/32 b118/07 ab110/76 ab103/04 b0/000745/608

μm, 191/27عمق کریپت b196/67 b253/21 ab211/38 ab272/50 a0/005816/086

4/194/104/044/984/890/10610/3089نسبت طول به عمق

b96/5 ab60/6 ab70/5 b73/6 a0/00670/1982 64/5تراکم پرز

μm  390388مساحت سطح پرز a273525 b365567 a361808 a360760 a0/003518904/32

μm 2205686مساحت منطقه جذب ab1633290 b2205318 ab2076301 ab2433310 a0/102141065/81
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افزایش می یابد )12(. گزارش شده است که بهبود عملکرد رشد در نتیجه 
مرصف سیاه دانه مربوط به غنی بودن سیاه دانه از اسیدهای چرب اشباع 
کاروتن  و  آمینه رضوری  اسیدهای  لینولئیک(،  اسید  )به ویژه  غیراشباع  و 

می باشد )20 ،14(.
نتایج افزودن سیاه دانه به جیره جوجه های گوشتی بر فراسنجه های خونی 
روند مشخصی نداشت. درسایر آزمایش ها هم در خصوص تأثیر سیاه دانه 
و  الهومیدان  است.  شده  گزارش  متناقضی  نتایج  خونی  فراسنجه های  بر 
همکاران )2 ( گزارش کردند که سطوح دو و 10 % سیاه دانه تأثیر معنی داری 
جوجه های  رسم  گلوبولین  و  آلبومین  کل،  پروتئین  كلسرتول،  میزان  بر 
گوشتی در 28 و 49 روزگی نداشت. همچنین خواجعلی و همکاران)14( 
 -HDL ،تأثیر جیره حاوی یک % سیاه دانه بر غلظت تری گلیرسید، کلسرتول
کلسرتول و HDL- کلسرتول پالسام را بررسی کردند. آنها گزارش کردند که 
افزودن سیاه دانه به جیره جوجه های گوشتی تأثیر معنی داری بر غلظت 
البیتاوی و القوسین )1( گزارش کردند  لیپیدهای خون نداشت. در مقابل 
که سیاه دانه باعث کاهش معني دار غلظت کلسرتول و افزایش معنی دار 
تری گلیرسید پالسام گردید. اسیدهای چرب غیراشباع موجود در سیاه دانه 
کلسرتول  اکسیداسیون  و  روده  داخل  به  کلسرتول  ترشح  تحریک  سبب 
توسط اسیدهای صفراوی می گردد )15(. علت تفاوت در نتایج فوق احتامال 
استفاده و زمان منونه گیری می باشد. مواد مؤثره  به ترکیب سیاه  مربوط 
ساخته  ژنتیکی  فرآیندهای  هدایت  با  اگرچه  دارویی  گیاهان  در  موجود 
عوامل محیطی سبب  تأثیر  تحت  بارزی  به طور  آنها  ولی ساخت  می شود 
تغییرات در رشد گیاهان دارویی، همچنین در مقدار و کیفیت مواد مؤثر 

آنها می گردد )18(.
نبود. معنی دار  ترکیب الشه جوجه های گوشتی  بر  دانه  تأثیر سطح سیاه 

در مورد تأثیر سیاه دانه بر ترکیب الشه جوجه های گوشتی نتایج متفاوتی 
گزارش شده است. مطابق با نتایج آزمایش حارض البیتاوی و القوسین )2( 
مشاهده کردند که با افزودن سطوح مختلف سیاه دانه به جیره جوجه های 
كبد،  ران،  سينه،  طبخ،  قابل  الشه  %های  بین  معني داري  تفاوت  گوشتی 
کردند  گزارش   )24( همکاران  و  طغیانی  نداشت.  وجود  سنگدان  و  قلب 
که افزودن سیاه دانه به جیره جوجه های گوشتی باعث افزایش معنی دار 
گزارش   )14( و همکاران  گردید. خواجعلی  و طحال  فابرسیوس  بورس   %
کردند که مکمل منودن سیاه دانه به جیره جوجه های گوشتی سبب افزایش 

معنی دار وزن سنگدان می شود.
با توجه به نتایج جدول شش در می یابیم که مرصف جیره های حاوی سیاه 
روده  ژژنوم  کریپت های  عمق  افزايش  و  پرزها  طول  افزایش  سبب  دانه 
باريك شده و سایر متغیرهای مورفولوژیکی را نیز بهبود داده است. شکل 
تاثري  باريك جوجه هاي گوشتي كه تحت  ژئوژنوم روده  پرزهاي  ابعاد  دو 
جريه حاوی دو % سیاه قرار گرفته است، را نشان می دهد. طول و عرض 
پرزها در جیره های حاوی سیاه دانه بهبود یافت. افزایش عمق کریپت ها 
احتامال به دلیل تحریک غدد لیربکون در نتیجه افزایش در تقسیم سلولی 
در این غدد است )23( و این احتامل وجود دارد که جیره های حاوی سیاه 
اندازه گیری  دادند.  افزایش  را  کریپت ها  عمق  سبب  همین  به  نیز  دانه 
بیان ژن های مرتبط با ریخت سنجی روده قابل انجام هست و این احتامل 
افزایش  مجموع،  در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  دیگر  آزمایشی  در  بایستی 
عمق کریپت به جهت افزایش هزینه نگهداری روده به واسطه تکثیر زیاد 

سلول های این بخش مطلوب نیست. افزودن سیاه دانه سبب افزایش طول 
پرز گردید. 

نتیجه گیری کلی وپیشنهادات
در این آزمایش عملکرد رشد جوجه ها با افزودن سیاه دانه بهبود یافت. از 
این رو می توان با افزودن سیاه دانه حداکرث به مقدار یک درصد به جیره، 
عملکرد تولیدی جوجه های گوشتی را افزایش داد. مرصف جیره های حاوی 
ژژنوم  کریپت های  عمق  افزايش  و  پرزها  طول  افزایش  سبب  دانه  سیاه 
روده باريك شده و سایر متغیرهای مورفولوژیکی را نیز بهبود داده است. 
پیشنهاد می شود پژوهش هایی در سطح مولکولی به منظور بررسی اثرات 
سیاه دانه بر بیان ژن های مرتبط با ریخت شناسی روده نظیر میوسین دو 

)MUC2( انجام گیرد.
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