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 چکیده

ر عملکیرد  ییتییب بریور ر هیا  بیا سی وت موتیارو ئیررب ین بیدانیه در یییرهبه منظور بررسی  اریر سییاهاین آزمایش 

در قالی  ریرت ییام    2×3فایووریی  بیه رر  آزمیایش انجام شید   ها  گوشو ها  اسوخوان درشب ن  یویهشاخص

 2ر  4س ح سیاه دانیه )صیتر   3( ر NRC,4991درصد بوصیه  78ر  NRC,4991 بصادف   با در س ح ئررب ین )بوصیه

بکیرار ر  1 آزمایش  بیابیمار  3)مخلوط در ینس( به  307رزه سویه راس ق عه یویه یکر 333 بعداددرصد( انجام شد  

  مصیر  ر یی  درره ئیررر  اخوصیا  داده شید  نویایز آزمیایش نشیان داد ییه در درره رشید یویه 41هر بکرار با

باعی  ببتیود  NRC,4991درصید ئیررب ین بوصییه  78نریتب بیه یییره  NRC,4991ها  با س ح ئررب ین بوصیه ییره

درصید  2ر  4  افزردن ر ی  درره ئررر  (  در درره رشدP<00/0رزن بدن ر ضری  بتدی  غذای  شد ) فزایشدار امعن 

ها  گوشو  شد  درصید رزن یویه فزایشانرت  ست  ببتود  NRC,4991درصد ئررب ین بوصیه  78دانه به ییره سیاه

گرره با سی ح دار  یمور از به صورو غیرمعن  NRC,4991برور در گرره بغذیه شده با س ح ئررب ین بوصیه  نیوررژن

 78نرتب به یییره دارا   NRC,4991ها  با س ح ئررب ین بوصیه بود  در ییره NRC,4991درصد ئررب ین بوصیه  78

(  P<00/0دار  بیاتبر بیود )رزن ر ق ر خاری  اسوخوان درشب ن  بیه ریور معنی  NRC,4991درصد ئررب ین بوصیه 

رزن  ببتیودسیت   NRC,4991درصید ئیررب ین بوصییه  78هیا  دارا  به ییرهدرصد  2ر  4به مقدار  نهداافزردن سیاه

ها  گوشو  شد  در حالیکه چنین ارر  در یییره داخل  اسوخوان درشب ن  یویه همچنین ق ر ق ر خاری  ر  اسوخوان

هیا  یی  در یییرهدانیه هاتاده از سییاین آزمیایش اسیو نوایز بر اساس مشاهده نشد  NRC,4991دارا  ئررب ین بوصیه 

 ها  گوشو  شود ها  اسوخوان درشب ن  یویهبواند ست  ببتود عملکرد ر برخ  از شاخصم ئررب ین 
 

 دانه  اسوخوان درشب ن   برور  یویه گوشو : ئررب ین  سیاههای کلیدیواژه
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 مقدمه

فضوتو ریور از رریق ییاهش یاهش دفع نیوررژن 

بیه  ر اسیدها  آمینه مویود در ییره س ح ئررب ین

یکی  از  منظور یلوگیر  از آلیودگ  میییز زیریب

در ایین   مرائ  مب  در صنعب ئررر  رییور اسیب

هیا  یی  شیود بیا اسیوتاده از یییرهحالب سع  م 

ریور عملکرد مناست  داشوه باشند ر بازده   ئررب ین

)گلییان  اسوتاده از نیوررژن خوراک نیز افزایش یابید

گزارشیییاو در عییین حییا     (4372سییاترمعین  ر 

ها  یی  ئیررب ین بیر موناقض  در مورد ارراو ییره

هیا  گوشیو  رییود دارد  درحالیکیه عملکرد یویه

-عملکیرد یوییهاند یه برخ  م العاو گزار  یرده

ئیررب ین هیا  یی ها  گوشو  بغذیه شیده بیا یییره

هیا  دارا  سی ح ئیررب ین بوصییه مشابه با یییره

ر چیینز ر  4994باشیید )ئییارس ر سییامرز میی  شییده

انید ییه (  برخ  دیگیر گیزار  ییرده4998همکاران 

ر غییر رتیعی  ش رزن ییاههیای  سیت  چنین ییره

 2004گردد )حرین ر همکیاران م  ئااسوخوان شدن 

 ( 4970هوتن ر همکاران ر 

ئیررب ین ها  یی یبب یاهش ارراو اسوتاده از ییره

و   افیزردن اسییدها  هیا  گوشیبر عملکرد یوییه

باشیید یییه آمینییه مصیینوع  یییم رر  معمییو  میی 

-بازده  اسوتاده از نیوررژن خوراک نیز افزایش م 

هیییوررایوز ر ر   4970سیییامرز ر لیریییون یابییید )

ها  غذای  نظییر (  اسوتاده از افزردن 4997همکاران

ر  4373هییا )آزادگییان مبییر ر همکییاران ئرربیوبیییم

قییار  ر هیا )بیوبیمئر ( ر 4378دسوار ر همکاران 

ئیررب ین بیه عنیوان ها  ی ( در ییره2008همکاران 

راهکار  برا  افزایش راندمان اسیوتاده از ئیررب ین 

ها  گوشو  گیزار  خوراک ر ببتود عملکرد یویه

اسوتاده از گیاهان دارری  به عنیوان ییم شده اسب  

غذای  ریور به منظیور افزردن  یدید غذای  در ییره

هیا  اخییر میورد بوییه عملکرد در ر  سیا  ببتود

(  گیییاه 2040قیرار گرفویه اسیب )هاشیم  ر داررد  

موعلق به خیانواده آتلیه  Nigellaینس از دانه دارری  سیاه

(Ranuculaceae)  گونه در ایران اسیب   7باشد یه شام  م

هیا  مخولی  رور رتیع  در بخیشبه Nigella sativaگونه 

ر اصتبان بوزیع شده اسیب )مظترییان ریژه اراک یشور  به

(  ایین گونیه در اییران بیا 2003آرر ر همکاران ر نیم 4380

دانییه شییناخوه شییده ر در یشییورها  مدیورانییه ر نیام سیییاه

بیویار  ر (  ا 2007یند )آیدین ر همکیاران آسیای  رشد م 

( 2009زاده ر همکیییاران )( ر عشیییایر 2007قوسیییین )ا 

بوان به عنوان یم مییرک انه را م دگزار  یردند یه سیاه

هیا بیرا  رییور بکیار بیرد  بیوبییمرشد رتیع  بجا  آنوی 

دانیه ییم ( بیان نمودنید ییه سییاه2001گی ن  ر همکاران )

افزردن  خورای  رتیعی  اسیب ییه باعی  بیرییم ر فعیا  

-نمودن سیرو  هضم  ر ببتیود خوشیخورای  یییره می 

   شود 

-دانه در ییره یوییهده از سیاهبا بویه به نوایز متید اسوتا

هیا  گوشییو  ر فقییدان م العیاو یییامع در مییورد اسییوتاده 

ها  ی  ئررب ین ر گیاهان دارری  بر عملکیرد همزمان ییره

هیا  گوشیو   هید  از ایین ر اسوخوان درشب نی  یوییه

 2ر  4دانه )صیتر  بیقیق بررس  بأریر س وت مخول  سیاه

 78ر  NRC,4991 درصد( ر ئیررب ین یییره )بوصییه شیده

ر    ییتیییب برییوربییر عملکییرد (NRC,4991درصیید بوصیییه 

هیا  یوییه   هیا  اسیوخوان درشیب نی  برخی  شیاخص

 باشد گوشو  م 

 

   هامواد و روش

سیویه راس هیا  گوشیو  این آزمایش با اسوتاده از یویه

ق عه یوییه یکیررزه  333انجام شد  برا  این منظور  307

هیا  بوصییهررز بر اسیاس  12)مخلوط در ینس( به مدو 

NRC (4991 )ررزگی (  4-24ها  آغازین )در هر یم از درره

سیی ح  2هییا  حییار  ررزگیی ( بییا ییییره 22-12ر رشیید )

درصید آن(  78ر  NRC,4991ئررب ین )مقدار بوصیه شیده 

درصد( نیز مکم  شده  2ر  4دانه )صتر  س ح سیاه 3یه با 

در این ررت عتیارو  ها  آزمایش ییرهبودند  بغذیه شدند  

 بودند از:
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 NRC,4991بوصییه شیده ییره با ئررب ین  -4

 دانهر بدرن سیاه

 NRC,4991بوصییه شیده ییره با ئررب ین  -2

 دانهدرصد سیاه 4+ 

 NRC,4991بوصییه شیده ییره با ئررب ین  -3

 دانهدرصد سیاه 2+ 

درصیید ئییررب ین بوصیییه  78دارا  ییییره  -1

 دانهر بدرن سیاه NRC,4991شده 

درصیید ئییررب ین بوصیییه  78دارا  ییییره  -0

 دانهدرصد سیاه NRC  +4,4991شده 

درصیید ئییررب ین بوصیییه  78دارا  ییییره  -3

 دانهدرصد سیاه NRC  +2,4991شده 

ر بیه هیر بکیرار بکرار  1بیمار غذای   3به هر یم از 

هیا  اخوصا  داده شد  بریی  ییره یویه 41نیز 

 NRCی  با اسوتاده از یدر  احویایاو غذاآزمایش  

 UFFDA 4انجام شد ر بیه یمیم نیرم افیزار  ( 4991)

هییا  ئایییه دارا  انییرژ  قابیی  بنظییی  گردییید  ییییره

یییز ئییررب ین  حییار  سییوخب ر سییاز یکرییان ر بییه

ییه  حداق  مقادیر میواد مغیذ  بوصییه شیده بودنید

دانه سیاه  گزار  شده اسب 4بریی  آنبا در یدر  

 بان( ببیه شید از من قه سمیرم )از بوابع اسوان اصت

در آزمایشیگاه بیر اسیاس دانیه بجزیه بقریت  سییاه

درصید  80/98 ها  معمو  انجام شد یه دارا رر 

 00/7درصیید ئییررب ین خییام   71/23مییاده خشییم  

 87/1درصد چرب  خیام ر  99/39درصد الیا  خام  

 درصد عصیاره فاقید ازو ر 09/47  خایروردرصد 

بیود ژ  خیام ییلویالر  در ییلیوگرم انیر 11/3191

(AOAC  4990)  هیا  یوییه   در ی  درره ئررر

صیورو بیهبر رر  بریور ئیررر  یافویه ر گوشو  

برنامیه ر  به آب ر خوراک دسورس  داشوند 2آزادانه

درره آزمایش سیع   ر   در نور  مدارم اعما  شد

شیید دریییه حییرارو  رروبییب ر ببویییه براسییاس 

                                                 
1- User Friendly Feed Formulation Done Again 

2- Ad libitium 

 شود  ها  گوشو  ایرا اسوانداردها  ئررر  یویه

صیورو هتوگی  انجیام شید  بوزین خیوراک ر ئرنیدگان بیه

رزن  مقدار خوراک ها  عملکرد بولید مانند افزایش شاخص

ر  مصرف  ر ضری  بتدی  غذای  در درره آغیازین ر رشید

 12ئایان درره آزمیایش ) در میاسته شد  ی  درره ئررر 

یه ( یم ق عه ئرنده )ینس نر( از هر راحد آزمایش  ررزگ 

 یشواررا  رزن  مشابه میانگین رزن راحد آزمایش  بود دا

منظیور به ئرندهچپ هر  ها  ران ئا اسوخوان شد ر سپس

بعیین خصوصیاو مربوط به اسوخوان از آنبیا ییدا شیدند  

دقیقه در آب یو  قرار داده شیدند  40ها به مدو اسوخوان

هیا  اضیاف  ر ر ئس از سرد شیدن در هیوا  ابیاب  بافیب

  انوبای  از آنبا یدا شد )موبیوس ر همکیاران هاغضرر 

(  سپس رزن اسوخوان بوسییله بیرازر  دیجیویا  بیا 2003

گرم سنجیده شید ر رزن آنبیا نریتب بیه رزن  004/0 دقب

زنییده نیییز میاسییته شیید  رییو   ق ییر خییاری  ر داخلیی  ر 

 ضخامب اسوخوان با اسوتاده از ییولیس دیجیویا  بیا دقیب

شد  برا  بعیین مییزان خایریور  گیر  میلیمور اندازه 04/0

ساعب در دمیا   21به مدو  زدای ئس از چرب  هااسوخوان

دریه سانویگراد سوزانده شدند ر ئیس از سیرد شیدن  300

گییر  نمونیه(  4998انگ ر یین زدر دسیکابور  رزن شدند )

ررزگ  انجام شد   12ئس از ابمام آزمایش در سن از برور 

 Sهر راحد آزمایشی  حیر   برا  این منظور در ی  برور

نمونه از نقاط مخول  گرفوه  20انگلیر  برسی  شد ر بعداد 

بیر اسیاس  درصد رروبیب ر ازور با همدیگر مخلوط شد  

برور ئس از ببیه  pH( ر AOAC 4990) ها  معمو رر 

( 2000گیراس ر همکیاران با آب مق یر )میم 1به  4مخلوط 

ر ر بریوییتیب   لکردها  مربوط به عمداده گیر  شد اندازه

درشییب نیی  در قالیی  رییرت یییام   اسییوخوان هییا  شییاخص

افیزار از نیرمبیا اسیوتاده  2×3بصادف  با آرایش فایووریی  

(2003 )SAS در هیا مقایره مییانگینر  بجزیه راریانس شد

ا  دانکین به رر  آزمون چند دامنیه درصد 0س ح آمار  

 انجام گرفب  (4900)

 ijk+eij+ABj+Bi+Aµ=ijkY مد  آمار  ریرت بیه صیورو

)مشاهداو مربیوط بیه صیتاو میورد  ijkYبود  در این مد  
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)ارر س ح ئیررب ین  iA)میانگین جامعه(،   µبررس (  

)اریر موقابی   ijABدانیه(  )ارر س ح سییاه jBییره(  

)خ یا  آزمیایش(  ijkeدانیه( ر س ح ئررب ین ر س ح سییاه

  باشندم 

 

 های پایه )بر حسب درصد هوا خشک(ب جیرهمواد خوراکی و ترکی -1جدول 

 مواد خورای 

 ئررب ین بوصیه شده

NRC (4991) 

 درصد ئررب ین بوصیه شده 78 

 NRC (4991) 

 ررزگ  22-12 ررزگ  4-24  ررزگ  22-12 ررزگ  24-4

 04/17 03/01  03/08 00/33 (CP=70/3ذرو )

 19/13 23/38  33/30 92/29 (CP=02/12ینجاله سویا )

 03/3 43/3  92/1 39/1 ررغن سویا

 39/4 3/4  37/4 27/4 یربناو یلری 

 44/4 00/4  01/4 12/4 یلری  فرتاود 

 33/0 11/0  33/0 11/0 نمم

 20/0 20/0  20/0 20/0 4مکم  ریوامین 

 20/0 20/0  20/0 20/0 2مکم  معدن 

 09/0 49/0  02/0 42/0 ا  مویونین -د 

 00/0 00/0  00/0 00/0 سالینومایرین

      :3بریی  مواد مغذ  میاسته شده

 3400 3000  3400 3000 انرژ  قاب  موابولیر  )ییلویالر / ییلوگرم(

 79/43 89/47  37/49 03/24 ئررب ین )درصد(

 47/4 32/4  38/4 01/4 آرژنین )درصد(

 980/0 40/4  41/4 29/4 لیزین )درصد( 

 39/0 04/0  30/0 17/0 مویونین )درصد(
 80/0 70/0  80/0 70/0 مویونین + سیرو ین )درصد(

 78/0 91/0  78/0 91/0 یلری  )درصد(

 31/0 12/0  31/0 12/0 فرتر قاب  اسوتاده )درصد(

 41/0 49/0  41/0 49/0 سدی  )درصد(

 3D  9000المللی  ریویامین راحد بیین A  4000000امین الملل  ریوراحد بین 3000000 یننده موارد زیر اسب:مینأمکم  ریوامین  بهر ییلوگرم  -4

  3Bگیرم ریویامین میلی  2B  0000گیرم ریویامین میلی  1B  3300گرم ریویامین میل  3K  900گرم ریوامین میل  E  4000ریوامین  الملل راحد بین

 000گیرم ییولین  میلی  12B  200000گرم ریویامین میل  9B  0/8گرم ریوامین میل  6B  000گرم ریوامین میل  5B  400گرم ریوامین میل  40000

  گرم بیوبینمیل 

گیرم میل  0000گرم رر   میل  00000گرم آهن  میل  20000گرم منگنز  میل   00000هر ییلوگرم از مکم  معدن  بأمین یننده مواد زیر اسب:  -2

  گرم سلنیوممیل  400گرم ید  میل  000 مس 

 هروند NRC (4991 )ایه حار  حداق  مقدار مواد مغذ  بوصیه شده ها  ئییره -3

 

 نتایج و بحث

هییا  ا بییرا  هییر یییم از دررههییعملکییرد بولییید  یویییه

گیزار   2در ییدر   ر یی  درره ئیررر  رشد  آغازین

ررزگیی (  میییزان  4-24در درره آغییازین )شییده اسییب  

رزن ر ضیری  بتیدی  غیذای   فیزایشا  مصر  خیوراک

 78بیا ئیررب ین بوصییه شیده ر  بغذییه شیده  هایویه

دار  بییا یکییدیگر اخییو   معنیی درصیید بوصیییه شییده 

ر همچنیین یی  ررزگی (  12-22در درره رشد ) نداشوند 
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هیا  گوشیو  بغذیه یویهررزگ (  4-12درره ئررر  )

نریتب بیه سی ح ئیررب ین بوصییه شیده حار   با ییره

ببتیود ست  درصد ئررب ین بوصیه شده  78 دارا  ییره

رزن ر ضییری  بتییدی  غییذای  شیید  فییزایشدار معنیی 

(00/0>P ) 

 

 های مختلف پرورشهای گوشتی در دورهدانه بر عملکرد جوجهاثر سطح پروتئین و سیاه -2جدول 

  ررزگ ( 4-12ی  درره )     ررزگ ( 22-12رشد )    ررزگ ( 4-24آغازین )   

خوراک   بیمار

مصرف  

 )گرم(

 افزایش

رزن 

 )گرم(

ضری  بتدی  

 غذای 

خوراک  

مصرف  

 )گرم(

رزن  افزایش

 )گرم(

ضری  

بتدی  

 غذای 

خوراک  

مصرف  

 )گرم(

 افزایش

 رزن )گرم(

ضری  

بتدی  

 غذای 

سییییییی ح 

 ئررب ین

سییییی ح 

 دانهسیاه

           

NRC 3/3293  34/4 3/030 8/790 صتر a3/4039 08/2  3/1492  a4/2400 bc71/4 
NRC 4 9/3331  03/4 2/010 4/789 درصد a2/4308 00/2  0/1241  a0/2402 c74/4 
NRC 2 7/3208  80/4 1/198 0/787 درصد ab8/4037 07/2  1/1073  ab0/2030 abc79/4 

NRC %78  8/3001  38/4 7/001 0/708 صتر b8/4347 34/2  2/3942  b0/4723 a99/4 

NRC %78  4 3/3497  30/4 2/007 3/739 درصد ab2/4134 22/2  9/1038 ab1/4939 ab91/4 

NRC %78  2 0/3492  39/4 0/193 7/714 درصد ab3/4194 41/2  7/1033 ab7/4978 abc94/4 
SEM  94/22 41/49 030/0  38/87 47/04 003/0  90/90 34/14 023/0 

سیییییی ح 

 ئررب ین

 

NRC 
0/771 4/023 33/4  7/3289 a3/4084 b08/2  a2/1431 a8/2098 b70/4 

 NRC 
%78  

3/703 2/003 38/4  3/3417 b8/4143 a23/2  b8/1001 b9/4943 a90/4 

SEM  44/42 94/40 022/0  83/13 30/34 032/0  91/00 37/34 043/0 

سیییییی ح 

 دانهسیاه

 

 صتر

 

 3/783 

 

 2/020 

      

ab31/4 
  

 3/3480 

  

4/4111 

  

49/2 

  

 23/1002 

  

3/4931 

  

92/4 

 b34/4  3/3233 2/4049 41/2  0/1414 9/2010 73/4 8/023 3/781 درصد 4 
 a39/4  9/3499 8/4041 44/2  4/1030 3/2044 90/4 9/193 2/730 درصد 2 

SEM 
 

 73/41 31/43 020/0  09/07 91/13 018/0  09/37 39/19 020/0 

             Fس ح احوما  

 0002/0 0003/0 010/0  003/0 004/0 001/0  410/0 430/0 419/0  ئررب ین

 237/0 283/0 038/0  303/0 273/0 199/0  070/0 278/0 814/0  دانهسیاه

× ئررب ین 

 دانهسیاه

 872/0 344/0 348/0  383/0 409/0 323/0  137/0 083/0 003/0 

ab ها  هر سوون با حرر  میانگیندانه( دانه( ر ارراو موقاب  )س ح ئررب ین ر سیاهبرا  هر یم از ارراو اصل  )س ح ئررب ین ر س ح سیاه

 دار  هروند درصد دارا  اخو   آمار  معن  0موتارو در س ح آمار  

 

یاهش سی ح دهد یه گزارشاو منوشر شده نشان م  

 90ئررب ین ییره در درره آغازین ر رشید بیه مقیدار 

سیت  ییاهش عملکیرد  NRC (4991)درصد بوصییه 

ر دسییوار ) شییودهییا  گوشییو  میی بولییید  یویییه

( گیزار  2001رضای  ر همکیاران )  (4377همکاران 

یییاهش سیی ح ئییررب ین ییییره در درره یییه  یردنیید

 NRCدرصید بوصییه  70آغازین ر رشید بیه مقیدار 

هیر ها  گوشو  در یویه رزنافزایش ست  یاهش  (4991)

( گیزار  2040آذرنییم ر همکیاران )د  شی ئررر درره در 

در ها  گوشیو  یردند یه یاهش س ح ئررب ین ییره یویه

 NRCدرصیید بوصیییه  70بییه میییزان درره آغییازین ر رشیید 

دار مصییر  خییوراک در درره (  سییت  یییاهش معنیی 4991)

یاهش س ح ئیررب ین یییره  حاضر در آزمایشآغازین شد  

( ست  ییاهش 4991) NRCدرصد بوصیه شده  78به مقدار 
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 درره آغازین ر درره رشیددر مصر  خوراک نرت  

شیید  آن در ییی  درره ئییررر  دارر یییاهش معنیی 

(00/0>P  ) گزار  شده اسب چنانچه مقدار ئیررب ین

ییره در حالب یمتیود شیدید باشید ناموعیادل  اسیید 

یند  در این حالب اسیدها  آمینه مازاد آمینه بررز م 

ینند با ارسا  ع ئم  به یه در عدم بوازن شریب م 

مغز ست  بیرییم مرییرها  یابابولیری  اسییدها  

شوند  در این حالیب بجزییه بمیام اسییدها  نه م آمی

ریییژه اسیییدها  آمینییه میدردیننییده ابتییاب آمینییه بییه

افود یه ست  یاهش مصر  خوراک ر بیه بتیع آن م 

اییین در  ( 4991شیود )دملیو ییاهش رشید ئرنیده میی 

 78آزمییایش سیی ح ئییررب ین ییییره آغییازین ر رشیید 

هیا در وییهدرصد ییاهش یافیب  عملکیرد بولیید  ی

 ئییررب ین درصیید 78گییام اسییوتاده از ییییره دارا  هن

 بیا یییره بیادر مقایریه  NRC (4991 ) بوصیه شده

ر در درصید  40در درره رشید بوصیه شده ئررب ین 

یمور بود رلی  در درره درصد  8/7ی  درره ئررر  

رسد نظر م دار ریود نداشب  بهآغازین بتارو معن 

شید ممکین هیا  یی  ئیررب ین عمیدبا  در درره رییره

هیا شیوند  اسب ست  یاهش عملکیرد بولیید  یوییه

علب این امر ممکن اسب مربیوط بیه ییاهش مصیر  

نظییر هییا  ییی  ئییررب ین بییهخییوراک باشیید  در ییییره

رسد ئرنیدگان نووانریوند احویاییاو میواد مغیذ  م 

مین یننید ر اضیافه رزن ییاهش برا  رشدشان را بیأ

 یافب 

نشیان داد ییه  نوایز حاص  از اریراو اصیل  بیمارهیا

دانه به یییره بیأریر درصد سیاه 2ر  4افزردن س وت 

هییا  گوشییو  در یویییه دار  بییر عملکییردمعنیی 

در عییین حییا   هییا  مخولیی  ئییررر  نداشییب درره

 فیزایشمییانگین بیمارهیا  آزمایشی  بیرا  امقایره 

رزن مربیوط  فزایشرزن نشان داد یه یمورین مقدار ا

درصیید  78ر  بییه ئرنییدگان  بییود یییه از ییییره حییا

یردنید بغذیه می  NRC (4991)ئررب ین بوصیه شده 

گیرم در یی   0/4723در درره رشید ر  گرم 8/4347)

درصید بیه  2ر  4دانه به مقیدار (  افزردن سیاهدرره ئررر 

درصید ئیررب ین بوصییه شیده باعی   78هیا  حیار  ییره

ها  گوشو  در درره رشد شد بیه رزن یویه فزایشببتود ا

گرم( از  3/4194ر  2/4134مقادیر آنبا )به بربی   ا  یهگونه

ییه بیا یییره حیار  سی ح  بود نظر آمار  مشابه ئرندگان 

گیرم( بغذییه  3/4039)NRC (4991 )ئررب ین بوصییه شیده 

 نشیان داده شیده اسیب  4این موضوع در شک    ندبود هشد

دانیه مشیابه بیا درره در ی  درره ئررر  ارر افزردن سییاه

 در یدر  نشان داده شده اسب رشد بود یه 

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

صفر 1 2

سطح سیاه دانه )درصد(

م(
گر

ن )
وز

ه 
اف

ض
ا

CP= NR C  

CP= 90% NR C

a

ab

ab

a

ab

b

 
دانه برای اثر متقابل سطح پروتئین و سطح سیاه -1شکل 

 های گوشتی در دوره رشدوزن جوجه فزایشا

 

ها  با ئررب ین بوصیه شیده دانه به ییرهمکم  نمودن سیاه 

NRC (4991) درصد مقیدار ئیررب ین  78ها  حار  ر ییره

ار  بیر مصیر  دبیأریر معنی  NRC (4991)بوصییه شیده 

هیا  مخولی  ئیررر  ها  گوشیو  در دررهخوراک یویه

نداشییب  اگرچییه در درره رشیید  ببتییود نرییت  در مصییر  

درصید ئیررب ین بوصییه  78خوراک ئرندگان  ییه از یییره 

دانییه بغذیییه شییده بودنیید درصیید سیییاه 2ر  4شییده حییار  

( مشیاهده یردنید 2007قوسیین )بیوار  ر ا ا مشاهده شد  

دانیه بیه یییره بیأریر  بیر اضیافه درصد سیاه 2ن یه افزرد

رزن ر ضییری  بتییدی  غییذای  نییدارد  در مقابیی  دررانیی  ر 

-درصید سییاه 2( گزار  یردند یه افزردن 2008همکاران )

( ر خییوایعل  ر 2009دانییه ر همچنییین میمییود ر همکییاران )

-درصید سییاه 4( گزار  یردند یه افزردن 2044همکاران )

-شیود  ا ببتود ضری  بتدی  غیذای  می دانه به ییره باع  

( ر 2008(  دررانی  ر همکیاران )2002هومیدان ر همکیاران )
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( گییزار  یردنیید یییه 2044خییوایعل  ر همکییاران )

دانیه ببتیود رزن بدن در ارر اسوتاده از سییاه فزایشا

دانیه بیر یابید  در راب یه بیا مکانیری  بیأریر سییاهم 

نیاییان ر سیب  رزن دتی  موعدد  ذیر شده ا فزایشا

گییزار  یردنیید یییه خییوا  ضیید ( 4371همکییاران )

دانییه از قتییی  میکرربیی  برییتییاو مویییود در سیییاه

بواننید مویی  بیمویوئینون ر بیموهیدرریوئینون م 

موییود در گیاهیان  هیا اسیانس ببتود رشد شیوند 

یکرربی   بیا بیرییم دارری  ع ره بر خاصیب ضد م

ئانکراس سیت  در مویوس ررده ر ها  هضم  آنزی 

خییوراک ر رانییدمان خییوراک ببتییود قابلیییب هضیی  

هیا بیا همچنین ایین اسیانس ( 2003د )ل  ر همکاران نگردم 

افزایش یریان صترار  ست  افیزایش فعالییب آنیزی  لیپیاز 

د  در نویجییه هضیی  ر یییذب چربیی  ر نییگردئییانکراس میی 

یابید )حرین ر هیا  میلیو  در چربی  افیزایش می ریوامین

گزار  شده اسب یه ببتیود عملکیرد رشید (  2001همکاران 

دانه مربوط به غن  بیودن سییاه دانیه در نویجه مصر  سیاه

ریژه اسید لینول یم(  از اسیدها  چرب اشتاع ر غیراشتاع )به

باشیید )سییلما ر اسیییدها  آمینییه ضییررر  ر یییارربن میی 

 ( 2044خوایعل  ر همکاران  ر 2008همکاران 

مارها  آزمایشی  بیر ییتییب بریور نوایز مربوط به بأریر بی

 گزار  شده اسب  3ها  گوشو  در یدر  یویه

 

 1های گوشتیدانه بر کیفیت بستر جوجهاثر سطح پروتئین و سیاه -3جدول                                     

 رروبب  برور pH  بیمار

 )درصد(

 نیوررزن

 )درصد(

    دانهس ح سیاه س ح ئررب ین

NRC 92/2 32/30 03/7 صتر 
NRC 4 40/3 87/09 29/7 درصد 
NRC 2 77/2 03/32 38/7 درصد 

NRC %78  00/2 07/30 34/7 صتر 

NRC %78  4 81/2 47/33 03/7 درصد 

NRC %78  2 84/2 34/30 32/7 درصد 
SEM  402/0 39/4 490/0 

 NRC 20/7 04/34 93/2 س ح ئررب ین

 NRC %78  24/7 28/34 33/2 
SEM  079/0 931/0 403/0 

 81/2 20/30 47/7 صتر دانهس ح سیاه

 92/2 17/34 43/7 درصد 4 

 72/2 84/34 30/7 درصد 2 
SEM  400/0 41/4 431/0 

     Fس ح احوما  

 039/0 729/0 774/0  ئررب ین

 328/0 397/0 133/0  دانهسیاه

 718/0 237/0 281/0  دانهسیاه× ئررب ین 
 د ریود ندارددرصد  0س ح آمار   دار در دار  نشان دهنده آن اسب یه اخو   معن رر  معن عدم درج ح 4
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دانه باریر  سیاهس وت مخول   بأریر نوایز حاص  از

ئیررب ین بیر برور نداشب  اما باریر س ح  نیوررژنبر 

دهد یه یاهش س ح ئررب ین برور نشان م نیوررژن 

( باع  4991) NRCدرصد بوصیه  78ییره به میزان 

برور شد امیا ایین اخیو   از  نیوررژنیاهش درصد 

 93/2در مقابیی   33/2دار نتییود )نظییر آمییار  معنیی 

درصد(  م ابق با نوایز آزمیایش حاضیر فرگوسین ر 

یه ییاهش سی ح ( نیز گزار  یردند 4997همکاران )

درصید   pHبیر درصید  40بیه مییزان  ئررب ین ییره

 دار  نداشیب یر معنی بریور بیأر نیویررژنرروبب ر 

( گزار  یردند یه ییاهش 2001سویم )ریشاررز ر ا

 70گیذار بیه مییزان ها  بخ س ح ئررب ین ییره مرغ

دار  بییر ( بییأریر معنیی 4991) NRCبوصیییه درصیید 

رضیای  ر همکیاران دفع  نداشب  در مقاب   نیوررژن

( گیزار  یردنید 4377( ر دسوار ر همکیاران )2001)

دار ه ی  ئررب ین باع  یاهش معن یه اسوتاده از ییر

هییا  گوشییو  شیید  برییور یویییه نیوییررژندرصیید 

( گییزار  4378شییمس شییرب ر همکییاران ) همچنییین

 90یردند یه یاهش س ح ئیررب ین یییره بیه مییزان 

دار ( سیت  ییاهش معنی 4991) NRCدرصد بوصیه 

pH  برییور گردیید  ییاهش سیی ح  نیویررژنر درصید

ر ییاهش  نیویررژنئررب ین ییره سیت  ییاهش دفیع 

 شود  ییاهش رروبیب بریور بیهرروبب فضوتو م 

نوبه خود سیت  ییاهش بولیید آمونییاک ر در نویجیه 

شییود )فرگوسیین ر همکییاران برییور میی  pHیییاهش 

4997   ) 

هیا  دانیه بیر شیاخصبأریر سی ح ئیررب ین ر سییاه

 1ها  گوشیو  در ییدر  اسوخوان درشب ن  یویه

نشان داد یه یاهش گزار  شده اسب  نوایز آزمایش 

درصید بوصییه  78بیه مییزان س ح ئیررب ین یییره 

NRC (4991 ) دار  بییییر هیچگونییییه ارییییر معنیییی

رزن نریت    شیام درشب ن  اسوخوان ها  شاخص

  ضخامب ر درصید میاده خشیم ر داخل رو   ق ر 

ئیررب ین یییره رزن  با یاهش س ح نداشب  خایرور

ور رییاسییوخوان ر ق ییر خییاری  اسییوخوان درشییب نیی  بییه

در این آزمایش با ییاهش (  P<00/0دار  یاهش یافب )معن 

دار  ییاهش رور معنی س ح ئررب ین ییره رزن بدن نیز به

(  بین رزن بیدن ر رزن اسیوخوان همتریوگ  P<00/0یافب )

(  4997دار  ریییود دارد )یالرییین ر همکییاران مثتییب معنیی 

( گزار  یردنید ییه ییاهش سی ح 2000درایور ر همکاران )

NRC (4991 )درصید بوصییه  40رب ین یییره بیه مییزان ئر

دار  بر درصید خایریور اسیوخوان درشیب نی  بأریر معن 

( 2001سییویم )رهییا  گوشییو  نداشییب  یشییاررز ر ایویییه

هیا  گزار  یردنید ییه ییاهش سی ح ئیررب ین یییره میرغ

( بیأریر 4991) NRCدرصید بوصییه  20گذار بیه مییزان بخ 

اسوخوان درشب نی  نداشیب  دار  بر درصد خایرور معن 

( گزار  یردنید ییه ییاهش سی ح 4997یالرین ر همکاران )

NRC (4991 )درصد بوصیه  40ر  7ئررب ین ییره به میزان 

دار  بر رزن  رو   عرض ر اسیویکام اسیوخوان بأریر معن 

هییا  گوشیو  نداشییب  همتریوگ  مثتییب درشیب نیی  یوییه

  اسیوخوان دار  بین اسویکام اسوخوان ر رزن ر ریومعن 

بوان اسیویکام اسیوخوان را از رر  ریود دارد  بنابراین م 

بین  نمود )یالرین ر ها  رزن ر رو  اسوخوان ئیششاخص

نوایز حاص  از ارراو اصل  بیمارها نشیان  ( 4997همکاران 

ها  گوشو  بیأریر  دانه به ییره یویهداد یه افزردن سیاه

نی  نداشیب   هیا  اسیوخوان درشیبدار  بر شیاخصمعن 

هیا  گوشیو  دانیه بیه یییره یوییهدرصد سییاه 2افزردن 

نرتب به بیمار شیاهد سیت  افیزایش نریت  رزن اسیوخوان 

  درصد( 08/7در مقاب   27/9)درشب ن  شد 

دانییه بییرا  ارییر موقابیی  سیی ح ئییررب ین ر سیی ح سیییاه

درشیب اسوخوان رزن اسوخوان ر ق ر خاری  ها  شاخص

دانیه افزردن سییاه ی  شده اسب برس 3ر  2ها  ن  در شک 

بیأریر  بیر  NRC (4991)به ییره با ئررب ین بوصییه شیده 

ها  گوشو  نداشب  یویهها  اسوخوان درشب ن  شاخص

درصد ئیررب ین بوصییه شیده سیت  ببتیود  78اما در ییره 

رزن اسییوخوان ر ق ییر خییاری  ر مییدرتر  درشییب نیی  

وصییه شیده شید ها شد ر برابر با بیمار با ئیررب ین بیویه

(00/0>P( خوایعل  ر همکاران  )گیزار  یردنید ییه 2044 )
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دار بیر مصیر  خیوراک دانه بدرن بیأریر معنی سیاه

دار رزن بیدن ها  گوشو  ست  افزایش معنی یویه

شد  بنابراین ببتود رزن بدن ممکن اسیب مربیوط بیه 

دانه ر یا افزایش قابلیب هض  میواد ررغن بات  سیاه

این موضوع ممکن اسیب در آزمیایش خورای  باشد  

ما یه در آن با ریود یکران بودن مقادیر انرژ  قاب  

هیا  ها  آزمایشی  رلی  یییرهسوخب ر ساز ییره

دارا   NRC (4991)درصد ئیررب ین  78حار  س ح 

هییا  حییار  ررغیین سییویا  یموییر نرییتب بییه ییییره

بوند  نیز صادب باشید  نویایز  NRC (4991)ئررب ین 

دهد یه افزایش مقیدار چربی  در ان م آزمایشاو نش

سنگدان  ست  افیزایش میدو زمیان ابقیار خیوراک ر 

ر  4970شود )ماب وس ر سی  سنگدان م  pHیاهش 

بییا افییزایش مییدو (  2008الییوارادر ر همکییاران  -گییونزالز

ماندگار  خیوراک در میییز اسیید  معیده  مییزان بجزییه 

یلریی   یربناو یلری  مویود در سنگ آهم به شیک  ییون 

(2+ca) هیا  افزایش یافوه ر بوانای  ییذب یلریی  در قریمب

ر  4990یابد )زانیگ ر یین ئایین  دسوگاه گوار  افزایش م 

افیزایش سیرعب عتیور غیذا از دسیوگاه (  4998زانگ  ر یین 

گوار  ر یاهش مدو زمان قرار گرفون خیوراک در معیرض 

ب شیود ییذاسید معده  ر افزایش اسییدیوه ررده  باعی  می 

یلری  ر فرتر یاهش یابد  ایین امیر منجیر بیه افیزایش دفیع 

یلری  ر فرتر  ر یاهش میزان ابقا  ظاهر  ایین در عنصیر 

گیردد )ییا  ر یاهش رسوب یلری  ر فرتر در اسوخوان م 

 ( 4988ر مونجین ر ساررر  4988ر سالیوان 

 

 های گوشتیی جوجههای استخوان درشت ندانه بر شاخصاثر سطح پروتئین و سیاه -4جدول 

رزن نرت    بیمار

 )درصد(

 رزن

 )گرم(

ماده خشم 

 )درصد(

رو  

 مور()میل 

ق ر خاری  

 مور()میل 

ق ر داخل  

 مور()میل 

ضخامب 

 مور()میل 

خایرور 

 )درصد(

        دانهس ح سیاه س ح ئررب ین

NRC 180/0 صتر a 37/9 31/38 40/93 a 03/7 a 00/0 80/4 82/01 
NRC 4 120/0 صددر ab 30/9 23/37 32/91 ab 32/7 a 01/0 31/4 70/01 
NRC 2 139/0 درصد ab 03/9 82/10 40/90 ab 22/7 ab 79/1 33/4 30/01 

NRC %78  122/0 صتر b 47/7 34/13 19/93 b 07/8 b 14/1 07/4 34/01 

NRC %78  4 123/0 درصد ab 31/7 30/13 01/92 ab 04/7 ab 73/1 08/4 00/01 

NRC %78  2 138/0 درصد ab 43/9 72/37 37/93 ab 43/7 a 02/0 03/4 41/00 
SEM  021/0 339/0 21/2 02/4 244/0 412/0 070/0 908/0 

 NRC 139/0 a 22/9 00/12 24/91 a 29/7 90/1 38/4 39/01 س ح ئررب ین

 NRC %78  121/0 b 01/7 43/39 23/93 b 73/8 83/1 03/4 33/01 
SEM  043/0 221/0 23/4 080/0 429/0 090/0 018/0 178/0 

 07/01 30/4 38/1 98/8 23/93 79/10 08/7 114/0 صتر دانهس ح سیاه

 08/01 09/4 90/1 07/7 11/93 22/14 80/7 140/0 درصد 4 

 73/01 30/4 91/1 43/7 10/91 78/39 27/9 133/0 درصد 2 
SEM  040/0 287/0 08/4 371/0 430/0 440/0 009/0 307/0 

         Fس ح احوما  

 983/0 443/0 003/0 042/0 248/0 440/0 009/0 390/0  ئررب ین

 984/0 849/0 200/0 714/0 048/0 904/0 223/0 013/0  دانهسیاه

 793/0 742/0 027/0 074/0 118/0 487/0 181/0 112/0  دانهسیاه× ئررب ین 
ab  هیا  هیر سیوون بیا حیرر  دانه( مییانگیندانه( ر ارراو موقاب  )س ح ئررب ین ر سیاهین ر س ح سیاهبرا  هر یم از ارراو اصل  )س ح ئررب

 دار  هروند درصد دارا  اخو   آمار  معن  0موتارو در س ح آمار  
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اثر متقابل سطح پروتئین و سطح سیاه دانه   -2شکل 

 های گوشتیبرای وزن استخوان درشت نی جوجه
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متقابل سطح پروتئین و سطح سیاه دانه اثر   -3شکل 

های برای قطر خارجی استخوان درشت نی جوجه

 گوشتی
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 گیری کلینتیجه

دهید ییه ییاهش نوایز بدسب آمده از این آزمایش نشان می 

 78س ح ئررب ین ییره در درره آغیازین ر رشید بیه مقیدار 

( سییت  یییاهش عملکییرد 4991) NRCدرصیید بوصیییه شییده 

هیا  اسیوخوان درشیب نی  در از شیاخصبولید  ر برخی  

دانیه بیه چنین افیزردن سییاهشود  ه ها  گوشو  م یویه

هییا  رزن یویییه افییزایشییییره ییی  ئییررب ین سییت  ببتییود 

گوشییو  در درره رشیید ر همچنییین افییزایش رزن ر ق ییر 

سی ح شود در حالیکیه در یییره بیا اسوخوان درشب ن  م 

رر نیدارد  از ایینبأریر   NRC (4991)بوصیه شده ئررب ین 

بیه  حداق  به مقیدار ییم درصید دانهبوان با افزردن سیاهم 

ها  ی  ئررب ین عملکرد بولید  ر بیازده  اسیوتاده از ییره

ئررب ین خوراک ر همچنین ییتیب اسوخوان درشب ن  را در 

 ها  گوشو  افزایش داد یویه

 

 تشکر و سپاسگزاری

نشگاه علوم یشاررز  این ئژرهش با اسوتاده از اعوتاراو دا

 ر منابع رتیع  گرگان انجام شده اسب 

 

 

 

 منابع مورد استفاده

 هیا یوییه عملکیرد بیر ئرربکرین ر ئررب ین مخول  س وت   بأریر4373  س   دسوار ب ر حرن م آزادگان مبر م  شمس شرب

  37-88: 41  رتیع  منابع ر یشاررز  علوم مجلهگوشو   

ها  گوشو   مجلیه   بأریر ئرربیوبیم بپایس ر س ح ئررب ین ییره بر عملکرد یویه4378 لو   مص ت ستید  ا ر دسوار ب  خاک

  119-130: 42 وم ر فنون یشاررز  ر منابع رتیع  عل

دانه سطح سیاه واثر متقابل سطح پروتئین   -4شکل 

های جوجه استخوان درشت نیداخلی  قطربرای 

 گوشتی
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ها  گوشو  سویه بجار  راس در ئاسخ بیه   بررس  عملکرد رشد ر بریی  تشه یویه4377 دسوار ب  شمس شرب م ر مبایر م 

  72-79: 43ین  ییره  مجله علوم یشاررز  ر منابع رتیع   الگو  ئررب 

  ارر س وت مخول  ئررب ین ر ئرربیوبیم بر صتاو بولید  ر برخ  از 4378  س شمس شرب م  آزادگان مبر م  دسوار ب ر حرن 

  432-412: 40ها  گوشو   مجله علوم یشاررز  ر منابع رتیع   فایوورها  خون  در یویه

   بغذیه ریور )بریمه(  انوشاراو راحد آموز  ر ئژرهش معارنب یشاررز  سازمان اقوصاد  یورر 4372رمعین  م  گلیان ا  سات

  ها  گیاهان ایران  فرهنگ معاصرم  فرهنگ نا4380 مظتریان ر 

( بیر بیایور  .Nigella sativa Lدانیه )  ارراو عصاره ررغن  سییاه 4370    نیایان م  میر  ر  ناصر  م  یریم  م ر منصور 

لنامه ها  ستوازیدی   ستورریری   ستایلور ر ستاماندر   فصبیوبیماسوافیلویویوس ر ی  اسواندارد ر مقایره ارر آن با آنو 

  29-33: 49گیاهان دارری   

Al-Beitawi S and El-Ghousein SS, 2008. Effect of feeding different levels of Nigella sativa seeds (Black 

cumin) on performance, blood constituents and carcass characteristics of broiler chicks. International 

Juornal of Poultry Science 7: 715-721.  

AL-Homidan A, AL-Qarawi AA, AL-Waily SA and Adam SEI, 2002. Response of broiler chicks to dietary 

Rhazya stricta and Nigella sativa. British Poultry Science 43: 291-296. 

AOAC, 1995. Official methods of analysis. 16th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, 

VA. 

Ashayerizadeh O, Dastar B, Shams Shargh M, Ashayerizadeh A, Rahmatnejad E and Hossaini SMR, 2009. 

Use of garlic (Allium sativum), black cumin (Nigella sativa L.) and wild mind (Mentha longifolia) in 

broiler chickens diets. Journal of Animal and Veterinary Advances 8: 1860-1863. 

Aydin R, Karaman M, Cicek T and Yardibi H, 2008. Black cumin (Nigella sativa L.) supplementation into 

the diet of the laying hen positively influences egg yield parameters, shell quality, and decreases egg 

cholesterol. Poultry Science 86: 2590-2595. 

Azarnik A, Bojarpour M, Eslami M, Ghorbani MR and Mirzadeh K, 2010. The effect of different levels of 

diet protein on broilers performance in ad libitum and feed restriction methods. Journal of Animal and 

Veterinary Advances 9: 631-634. 

Cheng TK, Hamre ML and Coon CN, 1997. Responses of broilers to dietary protein levels and amino acid 

supplementation to low protein diets at various environmental temperatures. Journal of Applied Poultry 

Research 6: 18-33. 

D'Mello JPF, 1994. Amino acids in animal nutrition. CAB International, Walingford, UK. 

Driver JP, Pesti GM, Bakalli RI and Edwards HM, 2005. Calcium requirements of the modern broiler 

chicken as influenced by dietary protein and age. Poultry Science 84:1629-1639. 

Duncan DB, 1955. Multiple range test and multiple F test. Biometrics 11:1-42. 

Durrani FR, Chand N, Zaka K, Sultan A, Khattak FM and Durrani Z, 2007. Effect of different levels of feed 

added black seed (Nigella sativa L.) on the performance of broiler chicks. Pakistan Juornal of Biological 

Science 10: 4164-4167. 

Ferguson NS, Gates RS, Taraba JL, Cantor AH, Pescatore AJ, Straw ML, Ford MJ and Burnham DJ, 1998. 

The effect of dietary crude protein on growth, ammonia concentration, and litter composition in broilers. 

Poultry Science 77: 1481-1487. 

Ghyiasi M, Rezaei M and Sayyahzadeh H, 2007. Effect of prebiotic (Fermacto) in low protein diet on 

performance and carcass characteristics of broiler chicks. International Juornal of Poultry Science 6: 661-

665. 

Gilani AH, Jabeen Q and Asad Ullah Khan M, 2004. A review of medicinal uses and pharmacological 

activities of Nigella sativa. Pakistan Journal of Biological Science 7: 441-451. 



 2233/ سال2شماره  32هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش             آق، دستار و ...                                                                                   233

Gonzalez-Alvarado JM, Jimenez-Moreno E, Lazaro R and Mateos GG, 2007. Effects of cereal, heat 

processing, and fiber on productive performance and digestive traits of broilers. Poultry Science 86: 

1705-1715. 

Hashemi, SR and Davoodi H, 2010. Phytogenics as new class of feed additive in poultry industry. Journal of 

Animal and Veterinary Advance. 9:2295-2304. 

Hassan II, Askar AA and El-Shourbagy AG, 2004. Influence of some medicinal plants on performance, 

physiological and meat quality traits of broler chicks. Egyptian Journal of Poultry Science 24: 247-266. 

Hulan HW, De Groot G, Fontaline G and De Monter G, 1985. The effect of different totals and ratios of 

dietary calcium and phosphorus on the performance and incidence of leg abnormalities of male and 

female broiler chickens. Poultry Science 64: 1157-1169. 

Hurwitz S, Sklan D, Talpaz H and Plavnik I, 1998. The effect of dietary protein level on the lysine and 

arginine requirements of growing chickens. Poultry Science 77: 689-696. 

Hussein AS, Canter AH, Pescatore AJ, Gate RS, Buarnham D, Ford MJ and Paton ND, 2001. Effect of low 

protein diets with amino acids supplementation on broiler growth. Journal of Applied Poultry Research 

10: 354-362. 

Keshavarz K and Austic RE, 2004. The use of low-protein, low-phosphorus, amino acid- and phytase-

supplemented diets on laying hen performance and nitrogen and phosphorus excretion. Poultry Science 

83: 75-83.  

Khalaji S, Zaghari M, Hatami KH, Hedari-Dastjerdi S, Lotfi L and Nazarian H, 2011. Black cumin seeds, 

Artemisia leaves (Artemisia sieberi), and Camellia L. plant extract as phytogenic products in broiler diets 

and their effects on performance, blood constituents, immunity, and cecal microbial population. Poultry 

Science 90: 2500-2510. 

Kuhl HJ and Sullivan TW, 1977. The solubility rate of large particles of oystershells and limestone in vivo 

and in vitro. Poultry Science 56: 810-812. 

Lee KW, Everts H, Kappert HJ, Frehner M, Losa R and Beynen AC, 2003. Effects of dietary essential oil 

components on growth performance, digestive enzymes and lipid metabolism in female broiler chickens. 

British Poultry Science 44: 450-457. 

Mahmood S, Mushtaq-U1-Hassan M, Alam M and Ahmad F, 2009. Comparative efficacy of Nigella sativa 

L. and Allium Sativa as growth promoters in broilers. International Journal of Agriculture and Biology. 

11:775-778. 

Mateos GG and Sell JL, 1980. Influence of graded levels of fat on utilization of pure carbohydrate by the 

laying hen. Journal of Nutrition 110: 1894-1903. 

McGrath JM, Sims JT, Maguire RO, Saylor WW, Angel CR and Turner BL, 2005. Broiler diet modification 

and litter storage: Impacts on phosphorus in litters, soils and runoff. Journal of Environmental Quality. 

34:1896-1909. 

Mongin p and Sauveur B, 1977. Interrelationships between mineral nutrition and acid-base balance, growth 

and cartilage abnormalities. Pp. 235-247. In: Boorman, K.N. and Wilson (Eds.), Growth and poultry meat 

production. British poultry science. Ltd., Edinburgh, Scotland. 

Mutus R, Kocabagl N, Alp M, Acar N, Eren M and Gezen SS, 2006. The effect of dietary probiotic 

supplementation on tibial bone characteristics and strength in broilers. Poultry Science Association 85: 

1621-1625. 

Nickavar B, Mojab F, Javidnia K and Roodgar Amoli MA 2003. Chemical composition of the fixed and 

volatile oils of Nigella sativa L. from Iran. Zeitschrift for Naturforsch 58: 620-631. 

NRC, 1994. Nutrients requirements of domestic animals. Nutrient requirements of poultry. 9th rev.ed. 

National Research council, National Acedemy press: Washington, DC. 

Paars JF and Summers JD, 1991. The effect of minimizing amino acids excesses in broiler diets. Poultry 

Science 70: 1540-1549. 



 232     هاي گوشتیهاي استخوان درشت نی جوجهعملکرد، کیفیت بستر و شاخصهاي حاوي سطوح متفاوت پروتئین بر دانه در جیرهاثرات سطوح مختلف سیاه

 

Rezaei M, Nassiri Moghaddam H, Pour Reza J and Kermanshahi H, 2004. The effect of dietary protein and 

lysine levels on broiler performance, carcass characteristics and nitrogen excretion. Poultry Science 3: 

148-152. 

Salma CR, Besbes S, Hentati B, Blecker C, Deroanne C and Attia H, 2007. Nigella sativa L.: Chemical 

composition and physicochemical characteristics of lipid fraction. Food Chemistry 101: 673-681. 

SAS Institute. 2003. SAS Users Guide: Statistics. Version 9. SAS Institute Inc. Cary, NC. 

Summers JD and Leeson S, 1985. Broiler carcass composition as affected by amino acid supplementation. 

Canadian Juornal of Animal Science 65: 717-723. 

Yalcin S, Settar P and Dicle O, 1998. Infuence of dietary protein and sex on walking ability and bone 

parameters of broilers. British Poultry Science 39: 251-256. 

Zhang B and Coon CN, 1990. Comparison in various in vitro methods for determining limestone solubility. 

Poultry Science 69: 2204-2208. 

Zhang B and Coon CN, 1997. Improved in vitro methods for determining limestone oystershell solubility. 

Juornal of Applied Poultry Research B: 94-99. 



 2233/ سال2شماره  32هاي علوم دامی/ جلد نشریه پژوهش             آق، دستار و ...                                                                                   231

Effects of different levels of black cumin seed in diets containing different levels 

of protein on performance, litter quality and tibia bone parameters of broiler 

chickens 
 

G Agh1, Be Dastar2*, M Shams Shargh3, SR Hashemi4 and R Mirshekar5 

 

Received: November 20, 2012           Accepted: August 21, 2013 
1 Former MSc Student, Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural 

Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 
2Proffesor, Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural Sciences 

and Natural Resources, Gorgan, Iran 
3Associate Proffesor, Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural 

Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 
4Assistant Proffesor, Department of Animal and Poultry Physiology, Gorgan University of Agricultural 

Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 
5Ph D Student, Department of Animal and Poultry Nutrition, Gorgan University of Agricultural 

Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran 
 

 

Abstract 

This experiment was conducted to evaluate the effect of different levels of black cumin seed in diets 

containing different levels of protein on performance, litter quality and tibia bone parameters of 

broiler chickens. This experiment was performed in a completely randomized design with 2×3 

factorial arrangement containing, 2 levels of protein (NRC, 1994 recommendation level and 87% of 

NRC,1994  recommendation level) and 3 levels of black cumin seed (zero, 1 and 2 percent in diet). 

Three hundred and thirty six day-old Ross 308 broiler chickens (mixed sex) were allocated to 6 

experimental diets with 4 replicates of 14 chicks each. Results showed that the weight gain (WG) 

and feed conversion ratio (FCR) of  birds fed diets containing NRC,1994 protein level were 

significantly better than those fed 87% of NRC,1994 protein level during the grower and whole 

period of experiment (P<0.05). In the grower and whole period of experiment, using 1 and 2 % 

black cumin seed in diets containing 87% of NRC,1994 recommendation protein level led to 

relative increase in WG of birds. Litter nitrogen percent was insignificantly lower in birds fed 

NRC,1994 protein level than those fed 87% of NRC,1994 protein level. Tibia bone weight and bone 

external diameter was significantly (P<0.05) higher in birds fed NRC,1994 protein level as 

compared to those fed 87% of NRC,1994 protein level. Use of 1 and 2% black cumin seed in diets 

of containing 87% of NRC,1994 protein level improved bone weight, tibia external and internal 

diameter in broilers, but no such effect was found in those fed NRC,1994 protein level. Based on 

the results of this experiment, use of black cumin seed in low protein diet can improve performance 

and some tibia bone characteristics of broiler chickens. 
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