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چكيده
به منظور بررسی اثر افزودن سیاهداده به یره در مملکرد ،پاسخ ایمنی و برخی فراسنجههاای خاودی ،از  192قطعاه و اة یاکروزة
سویة راس  308در قال

ال تیادفی با چهار تیمار ،چهاار تکارار و دوازده مشااهده در هار تکارار اساتفاده شاد .تیمارهاای
یرح کام ً

آزمایشی شامل سطوح افزایشی صفر (تیمار شاهد) 0/8 ،0/4 ،و  1/2درصد سیاهداده بود .در دورة رشد و کل دورة پارورش ،وزن بادن
در پرددگادی که یرة حاوی  0/4و  0/8درصد سیاهداده میرف کرددد ،بیشتر از پرددگان شاهد باود ( .)P<0/05افازودن سایاهداداه باه
یره اثری بر میرف خوراك و ضری

تبدیل غذایی در دورههای آغازین ،رشد و کل دورة پرورش دداشت .وزن بورس فابرسیوس و

تیموس در پرددگادی که  0/4و  0/8درصد سیاهداده در یرة خود دریافت کرددد ،بیشتر از پرددگان شاهد بود ( .)P<0/05وزن کباد در
پرددگان مربوط به تیمار  0/4درصد سیاهداده بیشتر از شاهد بود ( .)P<0/05افزودن سیاهداده باه یاره باماث کااهش معناادار غلظات
گلوکز ،تریگلیسرید ،کلسترول و  LDLو افزایش میزان  HDLسرم خون شد ( .)P<0/05در پردادگادی کاه در یارة خاود سایاهداداه
دریافت کرددد تعداد گلبولهای سفید افزایش و دسبت هتروفیل :لنفوسیت کاهش یافت ( .)P<0/05توان آدتیاکسایدادی تاام پالسامای
خون در پرددگادی که  0/4و  0/8درصد سیاهداده دریافت کرددد ،بیشتر از شاهد بود ( .)P<0/05بهیور کلای ،اساتفاده از سایاهداداه تاا
سط  0/8درصد در یره ،ضمن بهبود مملکرد ،فعالیت سیستم ایمنی و توان آدتیاکسیدادی تام خون و ههاای گوشاتی را افازایش
میدهد.
كلیدواژهها :و ة گوشتی ،سیاهداده ،مملکرد ،کلسترول ،هتروفیل.

* دویسنده مسئول

Email: s_tabatabaei58@yahoo.com
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مقدمه

اثر موامل بیماریزا بر سیستم گوارشی را مهاار مایکناد و

امروزه ،استفاده از آدتیبیوتیکهاا باه منزلاة محارك رشاد

میرف خوراك و تولید الشه را بهبود میدهد (.)6

و ههای گوشتی در بسایاری از کشاورهای ددیاا ممناوع

باتو ه به اینکه تحقیقات بسیار محدودی در زمینة تیثیر

شده است و گیاهان دارویی و میارههای آنهاا اایگزین

سیاهداده بر مملکرد و توان آدتیاکسیدادی خون و ههاای

محركهای رشد آدتیبیوتیکی مورد تو ه قرارگرفتهادد .این

گوشتی صورت گرفته است ،لذا هادف از ادجاام پاژوهش

آثار تحریکی بر سیستم گوارشای و خاصایت

حاضر ،بررسی آثار داداة سایاهداداه بار مملکارد و برخای

گیاهان اغل

ضدمیکروبی داردد (.)17

فراسنجههای خودی و ههای گوشتی بود.

سیاهداداه ( )Nigella sativa L.ازو گیاهاان معطار و
تحت خادوادة آالله و بومی آسیاست و در مناایق مختلاف

مواد و روشها

کشت میشود .دادههای این گیاه حاوی روغن فرار (حدود

برای ادجام این آزمایش ،تعداد  192قطعه و ة یاکروزة

 16درصد) ،روغان ثابات ( 35/6-41/6درصاد) ،پاروتئین

سویة راس  308به مدت شش هفته در قالا

یارح کاامالً

(حدود  22/7درصد) ،کربوهیدرات ( 23/5-33/2درصاد)،

تیادفی با چهار تیمار ،چهار تکرار و دوازده پرداده در هار

اسیدهای آمینه ،فیبر خام ،مواد معاددی دظیار فسافر ،آهان،

تکرار استفاده شد .تیمارهای آزمایشی شامل یرههاایی باا

روی ،پتاساایم ،کلساایم ،ساادیم ،ویتااامینهااا دظیاار اسااید

سطوح صفر (شاهد) 0/8 ،0/4 ،و  1/2درصد پودر سیاهداده

آسکوربیک ،تیامین ،دیاسین ،پیریدوکساین و اساید فولیاک

بود .یرهها برای تیمین دیازهای مواد مغاذی توصایه شاده

است ( .)29ترکیبات فعال مو ود در روغن فرار ایان گیااه

( )24تهیه شددد ( دول  .)1در تمام مدت آزمایش ،آب و

شامل تیموکینون ،دی تیموکینون ،تیموهیدروکینون و تیمول

خوراك به صورت آزاد در اختیار پرددگان قرارگرفت.
مقدار خاوراك میارفی و وزن پردادگان باه صاورت

است .دادة این گیاه منبعی غنی از اسیدهای چرب ضاروری

هفتگی اددازهگیری و ضری

و غیراشباع است .اصلیترین اسید چرب غیراشباع آن اسید
لینولئیک و سپ

روزاده محاسبه شد .در سان 42روزگای ،از هار تکارار دو

اسید اولئیاک اسات .اساید لینولئیاک در

پردده ادتخاب و از یریق ورید بال از آنها خونگیری شاد.

افزایش وزن بدن دقش دارد (.)30
سیاهداده بهیور گسترده در ی

گسااترش خااودی روی الم هاات بررساای فراواداای ادااواع

سنتی کااربرد دارد کاه

گلبولهای سفید تهیاه شاد .همچناین ،دموداههاای خاودی

میتوان به خواص مدر و ضدفشار خون ،هاضم و محارك

معآوری شده در لولههاای فاقاد ماادة ضادادعقاد ،بارای

اشااتها ،ضداسااهال ،ضااددرد ،ضاادادگل ،ضاادمیکروب،

ارزیابی فراسنجههاای سارمی ساادتریفیون شاددد .غلظات

آدتیاکسیدادتی ،ضدچربی خاون و ضاددیابت اشااره کارد
( .)16 ،15استفاده از اساد
مو

کلسترول تام ،تریگلیسرید HDL ،و گلوکز سرم خاون باه

سیاهداداه در یارة بلادرچین،

روش رد سنجی آدزیمی و با استفاده از کیتهای شارکت

افزایش رشد و بهباود مملکارد پرداده شاده اسات

پارس آزمون و دستگاه اتوآداالیزر اددازهگیاری شاد .میازان

( .)13افزودن سیاهداده به یرة و ههای گوشاتی ،باازده

 LDLبا استفاده از رابطة ( )1و دسابت  /HDLکلساترول و

الشه ،وزن بالها و گردن را افزایش داد .میرف سایاهداداه
در کبوتر ساب

تبدیل با در دظر گرفتن تلفات

 LDL/HDLدیز محاسبه شد (.)1

تقویات سیساتم ایمنای پرداده شاد (.)19

()1

همچنین ،روغن ضروری گیاهان دارویی از مله سیاهداداه

) LDL = TC - (HDL + TG/5ن

 TGتریگلیسرید تام و  TCکلسترول تام است.
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جدول  .1مواد خوراكی و تركیب شیمیایی جیرههای آغازین ( 1-21روزگی) و رشد (22-42روزگی)

 0/4درصد سیاهداده

 0/8درصد سیاهداده

 1/2درصد سیاهداده

شاهد
آغازین

رشد

آغازین

رشد

آغازین

رشد

آغازین

رشد

54/3

61/5

54/05

61/50

53/75

60/89

53/50

60/49

39

32/49

38/90

32/49

38/80

32/30

38/65

32/30

روغن آفتابگردان

2/45

2/45

2/45

2/45

2/45

2/45

2/45

2/45

آهک

1/28

1/39

1/36

1/39

1/36

1/39

1/36

1/39

دیکلسیم فسفات

1/84

1/25

1/70

1/25

1/70

1/25

1/70

1/25

0/47

0/35

0/47

0/35

0/47

0/35

0/47

0/35

موادر خوراکی
()%
ذرت
کنجالة سویا
سن
دمک
1

0/25

مکمل معددی

1

مکمل ویتامینه

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

متیودین

0/16

0/07

0/17

0/07

0/17

0/07

0/17

0/07

سیاه داده

0

0

0/4

0/4

0/8

0/8

1/2

1/2

مقدار مواد غذایی محاسبهشده ()%
ادرنی قابل سوختوساز

3020

3110

3025

3109

3028

3113

3031

3115

21/64

19/42

21/64

19/45

21/64

19/45

21/61

19/44

1

0/9

1

0/9

1

0/9

1

0/9

فسفر در دسترس

0/48

0/36

0/45

0/36

0/45

0/36

0/45

0/36

لیزین

1/37

1/18

1/36

1/18

1/36

1/17

1/36

1/17

متیودین  +سیستئین

0/88

0/74

0/88

0/74

0/88

0/74

0/88

0/74

(کیلوکالری در کیلوگرم)
پروتئین خام
کلسیم

 .1این مقادیر به ازای هر کیلوگرم یره حاوی ویتامین  11000 Aواحد بینالمللی ،کوله کلسایفرول  2300واحاد باینالمللای ،ویتاامین  121 Eواحاد
بینالمللی ،ویتامین  2 K3میلیگرم ،ویتامین  0/02 B12میلیگرم ،تیامین  4میلیگرم ،ریبوفالوین  40میلیگرم ،اسید فولیک  0/75میلایگارم -D ،بیاوتین
 0/075میلیگرم ،پیرودوکسین  4میلیگرم ،کولین کلراید  840میلیگرم ،اتوکسی کوئین  0/125میلیگرم ،منگنز  100میلیگرم ،آهن  80میلیگارم ،روی
 60میلیگرم ،م

 8میلیگرم ،ید  0/5میلیگرم ،کبالت  0/2میلیگرم و سلنیوم  0/15میلیگرم بر کیلوگرم یره است.

همچنین ،در 42روزگی ،دو پردده از هر تکرار ادتخااب

 sتریآذیل ( )TPTZمحلول در اسید کلریادریک مخلاوط

و از یریق وریاد باال از آنهاا در لولاههاای حااوی ماادة

شد .به این محلول 1 ،میلیلیتر کلریاد فریاک اضاافه و باه

ضدادعقاد خونگیری شد .پالسامای دموداههاای خاون باا

حجم رسادده شد .سپ

 400سیسای محلاول  FRAPباه

استفاده از سادتریفیون با  3000دور در دقیقه در مدت پادزده

 100الددا پالسمای خون اضافه شد و دموداههاا باه مادت

دقیقه دا و از دظر توان آدتیاکسیدادی تام به روش FRAP

پادزده دقیقه در ادکوباتور قرار گرفتند .با احیاای یاونهاای

ارزیابی شد .به یور خالصه ،ابتدا محلول کار  FRAPتهیاه

آهن فریک ( )Fe3+به آهن فرو ( )Fe2+در دموده ،کماپلک
آبی ردگی ایجاد میشود .پ

شد .ابتدا  10میلیلیتر بافراستات با  1میلیلیتر تریپریدیل-
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دمودهها به کمک اسپکتروفتومتر در یول موج  593داادومتر

در امعة مورددظر ai ،اثر سطوح سیاهداده و  eijاثر خطاای

اددازهگیری شد (.)10

آزمایشی است.

در پایان آزمایش ،یک مرغ از هر تکرار به یور تیادفی
ادتخاب و پ

از کشتار و پرکنی ،وزن اددامهاای داخلای و

نتایج و بحث

ا زای الشه اددازهگیری و به صورت درصدی از وزن زدده

اثر سیاهداده در افازایش وزن ،میارف خاوراك و ضاری

محاسبه شد.

تبدیل غذایی در دورة آغازین و میرف خوراك و ضاری

داده های حاصل باا اساتفاده از دارمافازار آمااری SAS

تبدیل غذایی در دورة رشاد و کال دورة پارورش معناادار

(دسخة  )9/1برای مدل آمااری  2تجزیاه و میاادگینهاا باا

دبااود ( اادول  .)2در دورة رشااد و کاال دورة پاارورش،

استفاده از آزمون چنددامناهای دادکان در ساط  5درصاد

پرددگادی که سطوح  0/4و  0/8درصد سایاهداداه دریافات

مقایسه شددد.
()2ن

کرده بوددد ،افزایش وزن بیشاتری در مقایساه باا پردادگان

ن Yij = µ + ai + eijن

شاهد داشتند (.)P>0/05

 Yijمقدار صفت اددازهگیری شاده µ ،میاادگین صافت

جدول  .2تأثیر تیمارهای آزمایمی بر عملکرد جوجههای گوشتی

دورة آغازین
(1-21روزگی)
تیمارها

دورة رشد
(22-42روزگی)
افزایش وزن (گرم)

کل دوره
(1-42روزگی)

شاهد

523/53

1303/15c

1826/68c

 0/4درصد سیاهداده

560/08

ab

ab

 0/8درصد سیاهداده

556/99

a

 1/2درصد سیاهداده

566/30

bc

SEM

21/49

1442/68

1498/52
1366/34
26/88

a

2002/76

2055/51

bc

1932/64
34/99

میرف خوراك (گرم)
شاهد

913/02

2669/58

3582/60

 0/4درصد سیاهداده

944/18

2843/68

3787/86

 0/8درصد سیاهداده

949/33

2801/97

3751/29

 1/2درصد سیاهداده

963/32

2661/60

3624/92

SEM

15/97

64/05
ضری تبدیل

شاهد

1/75

2/00

1/92

 0/4درصد سیاهداده

1/68

1/97

1/89

 0/8درصد سیاهداده

1/70

1/87

1/82

 1/2درصد سیاهداده

1/70

1/94

1/87

SEM

0/072

0/043

0/032

 b،aتفاوت ارقام در هر ستون با حروف دامشابه معنادار است (.)P>0/05
SEM

65/73

خطای استاددارد میادگینها
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مو

همسو با یافتههای تحقیق حاضر ،تغذیة  1درصد پاودر

بهبود مملکرد مایشاود ( .)9باه ماالوه ،ترکیباات

سیاهداده در دورة آغازین ،میرف خاوراك و افازایش وزن

فیتوندیک با تحریک ترش آدازیمهاای گوارشای (لیپااز و

بدن و ههای گوشاتی را کااهش داد ،اماا در دورة رشاد

آمیالز) و موکوس رودهای به هضم غذا کمک میکند (.)21

بامث افزایش وزن بدن شد ( .)30تیثیر مثبت سایاهداداه بار

افزایش ارتفاع

بهبود میرف خوراك ،افزایش وزن و بهبود ضری

در تحقیقی ،افزودن سیاهداده به یره مو

تبادیل

پرزها و ممق کریپتهای رودة و ههای گوشتی شاد .باا

در و ههای گوشتی ( )26و بلدرچین ناپنی ( )5گازارش

ذب در روده افزایش یافت و

افزایش ارتفاع پرزها ،سط

شده است که باا دتاایج ایان مطالعاه مبنای بار مادم تایثیر
ساایاهدادااه باار میاازان میاارف خااوراك و ضااری

مو

بهبود بازده خوراك میرفی و مملکرد شد .میارة

تباادیل

روغنی سیاهداده فعالیت هضمی را تحریک میکند و باماث

و ههای گوشتی در تضاد اسات .در مطالعاهای ،افازودن

افزایش مملکرد کبد و فعالیت آدزیمهای پادکراس میشاود

سیاهداده به یرة و ههای گوشتی بامث افازایش وزن و

( .)20در تحقیق اخیر ،بهبود افزایش وزن در دتیجة میرف

مقدار خوراك میرفی شاد ،ولای ضاری

سیاهداده ممکن است دتیجة اثر ترکیبی موارد فو باشد.

تبادیل غاذایی

تفاوت معناداری در باین تیمارهاا دداشات ( .)7همچناین،

ملت مملکرد ضعیفتر سط  1/2درصد سایاهداداه در

تبادیل

مقایسه با سطوح پاایینتار آن ( 0/4و  0/8درصاد) ممکان

و ههای گوشتی مؤثر اسات ،ولای تایثیری بار میارف

است داشی از آثار منفی ترکیبات ضادتغذیهای مو اود در

خوراك ددارد ( .)18در مطالعهای دیگر ،میرف سایاهداداه

این گیاه دظیر آلکالوئیدها ،ساپودین و روغنهای فرار باشاد

در یرة و ههای گوشتی بامث کاهش معناادار میارف

( .)16سیاهداده به منوان افزوددی غذایی ،مالوه بر تحریاک

خوراك شد ( .)27تفاوت در گزارشهای مختلاف ممکان

فعالیاات سیسااتم گوارشاای بامااث خااوشخااوراکی غااذا و

است داشی از تفااوت گوداهای ،شارایط محیطای و ساط

افزایش اشتها و در دتیجه افزایش میرف خوراك مایشاود

بهکار رفتة سیاهداده باشد .در این آزمایش ،یرة حاوی 0/8

( .)15با و ود این ،سیاهداداه در مطالعاة حاضار دتوادسات

درصد سیاهداده افزایش وزن بیشتری را در مقایسه با یارة

مقدار میرف خوراك را در و ههای گوشتی تحت تیثیر

شد .همسو با این دتایج،

قراردهد .این تناقض در دتایج ممکن است داشی از تفااوت

گزارش شده است کاه افازایش وزن و اههاایی کاه باا

در سطوح بهکار رفتاة سایاهداداه و شارایط محیطای ماورد

استفاده از سیاهداده در یره ،بر وزن بدن و ضاری

حاوی  1/2درصد سیاهداده مو

آزمایش باشد.

یرههای حاوی  2و  3درصد سیاهداده تغذیه شددد ،کمتار

اثر ساطوح مختلاف سایاهداداه بار خیوصایات الشاة

از و ههای تغذیه شده با یرة حاوی  1درصد سیاهداداه

و ههای راس  308در دول  3ارائاه شاده اسات .وزن

بود (.)16
اثر مثبت سیاهداده بر افزایش وزن بدن ممکن اسات باه

دسبی تیموس و بورس فابرسیوس در پردادگان مرباوط باه

دلیل آثار ضدمیکروبی آن ملیه برخی باکتریهای بیماریزا،

تیمارهای  0/4درصد و  0/8درصد سیاهداداه و وزن دسابی

قارچها و ادگلهای دستگاه گوارشی باشد ( .)15باهماالوه،

کبد در پرددگان مربوط به تیمار  0/4درصد سیاهداده بیشاتر

روغن سیاهداده و ترکیبات فعال آن دظیر تیموکینون ،آدتاول،

از پرددگان شاهد بود ( .)P>0/05اثر سیاهداده بر وزن دسابی

کارون ،کاارواکرول و -4ترپیناول فعالیات آدتایاکسایدادی

قل  ،پیشمعاده ،یحاال ،سانگدان و چربای حفارة بطنای

باالیی دارد که با خنثی کاردن رادیکاالهاای آزاد در بادن،

معنادار دبود.
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جدول  .3تأثیر تیمارهای آزمایمی بر خصوصیات الشة جوجههای گوشتی در سن 42روزگی (درصدی از وزن بدن)

بورس

ا زای الشه

تیموس

شاهد

0/24b

0/085b

0/34a

0/12a

2/81a

0/34a

0/13a

2/60ab

2/58

0/31ab

0/10ab

2/60ab

2/47

0/51

0/03

0/01

0/18

0/18

0/04

 0/4درصد
سیاهداده
 0/8درصد
سیاهداده
 1/2درصد
سیاهداده
SEM

b،aننتفق

قل

یحال

کبد
2/16b

2/61

0/48

0/60

0/15

1/62

2/52

0/49

0/66

0/16

1/28

0/49

0/54

0/17

1/21

0/62

0/19

1/16

0/04

0/02

0/16

فابرسیوس

سنگدان پیشمعده

چربی حفرة
بطنی

ن ققاند نهینی و نبقنحی فناقمشقبشنمعنقد ن ی ن()P>0/05س

SEMننخطقان ی قا

دنم قاو ننهق ن

جدول  .4تأثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه ( )%بر میزان فاكتورهای خونی جوجههای گوشتی (میلیگرم بر دسیلیتر)

تیمار

گلوکز

تریگلیسیرید

کلسترول

HDL

LDL

LDL/HDL

/HDLکلسترول

شاهد

224/25a

57/00a

147/25a

59/00b

76/10a

1/31a

2/52a

0/4

148/50b

30/62b

114/62c

82/87a

25/62d

0/32c

1/40c

0/8

154/50b

30/50b

126/75b

82/62a

38/02c

0/46bc

1/53c

1/2

b

b

b

a

b

50/07

b

0/68

b

3/45

0/07

0/08

SEM

168/38
13/31

37/75
3/74

131/62
2/80

74/00
3/13

1/79

 b ،aتفاوت ارقام در هر ستون با حروف دامشابه معنادار است (.)P>0/05
 SEMخطای استاددارد میادگینها

افزایش وزن کبد و ههای گوشتی در اثر تغذیة یرة

فابرسیوس دداشت ( .)32همچنین ،سیاهداده اثاری بار وزن

و چربی حفارة

بورس ،قل  ،یحال و کبد و ههای گوشتی دداشت ولی

بطنی گزارش شده است و با دتایج تحقیق حاضار مطابقات

بر افزایش وزن سنگدان ،پیشمعده و چربی الشه مؤثر باود

دارد ( .)16سیاهداده سیستم ایمنی را تحریک میکند و وزن

( .)26در تحقیق دیگری ،سیاهداده بامث کاهش وزن چربی

اددامهای لنفوئیدی دظیار باورس فابرسایوس و تیماوس را

محویة بدن و ههای گوشتی شاد کاه باا دتاایج مطالعاة

افزایش میدهد که با یافتههاای تحقیاق حاضار همخاوادی

حاضر همخوادی ددارد (.)31

حاوی سیاهداده و مدم تیثیر آن بر وزن قل

دارد ( .)31در مقابل ،در تحقیق دیگر افزودن سایاهداداه باه

غلظت گلوکز ،تریگلیسرید ،کلساترول LDL ،سارم و

یرة و ههاای گوشاتی اثار معنااداری بار وزن باورس

دساابت  LDLبااه  HDLو کلسااترول بااه  HDLبااا تغذی اة
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بررسی اثر افزودن سیاهدانه ( )Nigella sativa L.به جیره در عملکرد و برخی فراسنجههای خونی جوجههای گوشتی

و ههای گوشتی با یرههاای حااوی سایاهداداه کااهش

با اثر بر غدة تیروئید بامث افزایش غلظت تیروکسین خاون

یافت ( ( )P<0/05دول  .)4میزان کلسترول و  LDLخاون

ماایشااود و سااوختوساااز را تشاادید ماایکنااد .باااالرفتن

در پرددگادی که  0/4درصاد سایاهداداه در یاره دریافات

سوخت وساز چربی ،کربوهیادرات و پاروتئینهاا مو ا

کرددد کمتر از پردادگان ساایر تیمارهاا باود ( .)P<0/05در

رشد بیشتر اددامها میشود (.)22

تیمارهااای حاااوی ساایاهدادااه ،دساابت  LDLبااه  HDLو

تعداد کل گلبولهای سفید در خاون پردادگادی کاه باا

کلسترول به  HDLدر پرددگادی که یرة حااوی سایاهداداه

یرة حاوی سیاهداده تغذیه شددد ،بیشتر از پرددگان شااهد
بود ( دول  ،)5بهیوری که پرددگادی که یرة حااوی 0/4

دریافت کرددد ،کمتر از پرددگان شاهد بود (.)P<0/05

درصد سیاهداده دریافت کرددد ،بیشترین تعداد گلبول سفید

در تحقیقی ،استفاده از سیاهداداه در یارة و اههاای

را داشت و از این دظر ،با پرددگان شاهد و پرددگان مربوط

گوشتی بهیور معناداری سط کلسترول و تاریگلیسایرید

به به تیمار  1/2درصد سیاهداده تفااوت داشات (.)P>0/05

خون را کاهش داد اما اثری بر سط گلوکز خاون دداشات

بیشترین تعداد لنفوسیت دیز در پرددگان تغذیهشده با یارة

( .)26کاهش سط  HDLسرم در و ههای تغذیاه شاده

حاوی  0/4سیاهداده مشاهده شد که با سایر تیمارها تفااوت

با سیاهداده گزارش شده است که باا دتاایج تحقیاق حاضار

معناداری داشت .تعداد هتروفیلها دیز در خون این پرددگان

مطابقت ددارد ( .)14در پژوهشی دیگر ،تغذیه با سایاهداداه
مو اا

کمتر از پرددگان شااهد و پردادگادی باود کاه  1/2درصاد

کاااهش معنااادار سااط ساارمی کلسااترول کاال،

سیاهداده در یرة خود دریافات کردداد ( .)P>0/05دسابت

تریگلیسیرید ،کلسترول  LDLو دسبت کلساترول کال باه

هتروفیاال بااه لنفوساایت در پرداادگادی کااه در یاارة خااود

کلسترول  HDLدر خرگوشهای هیپرلپیدمیک شد (.)1

ساایاهدادااه دریافاات کرددااد کمتاار از پرداادگان شاااهد بااود

کاهش کلسترول و تریگلیسیرید سارم احتمااالً در اثار

( .)P>0/05میزان مودوسیت و ائوزینوفیل خون و ههاای

مملکاارد کااارواکرول و تیمااول در ایاان گیاااه باشااد (.)33

گوشتی تحت تیثیر تیمارهای آزمایشای قراردگرفات .تاوان

همچنین ،کاهش سط کلسترول ممکن است به ملات بااال

آدتیاکسیدادی تام خون پرددگادی کاه یارة حااوی  0/4و

بودن اسیدهای چرب غیراشباع سایاهداداه دیاز باشاد .ایان

 0/8درصد سیاهداده میرف کرددد باالتر از پرددگان شااهد

اسیدها دفع کلسترول به روده و اکسایش آن باه اسایدهای

بود ( .)P>0/05تیموکینون و ترکیبات کارواکرول مو ود در

صفراوی را تحریک مایکنناد .سایاهداداه ممکان اسات باا

سیاهداده دارای خاصایت آدتایاکسایدادی و حاذفکننادگی

ممادعت از سانتز کلساترول یاا تحریاک ترشا اسایدهای
صفراوی سب

رادیکالهای آزاد است .ترکیباات سایاهداداه دظیار کیناون،

کاهش میزان کلساترول شاود ( .)11روغان

کارواکرول ،تی آداتول و  4ترپینول اتیال رادیکالهای آزاد

سیاهداده از یریق چندین مسایر ساوختوساازی باه یاور

به یکدیگر را افزایش میدهد (.)12

مستقیم یا غیرمستقیم بر سوختوسااز ادساولین یاا گلاوکز

در مطالعهای ،تعداد گلبولهای سفید موش با تغذیة سیاه

ت ایثیر دارد .از ملااه سااازوکارهای مماال هیپوگالیساامی

داده افزایش یافت که با یافتههای مطالعة حاضر مطابقت دارد

سیاهداده ،افازایش حساسایت ادساولین و تحریاک فعالیات

( .)4از یرف دیگر ،تغذیة خرگوشهای ساالم باا سایاهداداه

سلولهای بتای پادکراس اسات .اثار کاهنادگی قناد خاون

اثری بر تعداد گلبولهای سفید دداشت ( .)8همسو باا دتاایج

ممکن است در دتیجة ممادعت از گلوکودئوندز کباد توساط

این تحقیق ،افزودن سیاهداده باه یارة و اههاای گوشاتی

ترکیبات مو ود در سیاهداده باشد ( .)23میرف سایاهداداه

دسبت هتروفیل به لنفوسیت را کاهش داد (.)25
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جدول  .5تأثیر سطوح مختلف پودر سیاهدانه بر فراوانی گلبولهای سفید و توان آنتیاكسیدانی تام ( *)fe+2/mlخون جوجههای گوشتی

تیمار

کل گلبول سفید

مودوسیت

ائوزینوفیل

هتروفیل

لنفوسیت

هتروفیل به لنفوسیت

توان آدتیاکسیدادی تام

شاهد

10875c

1/87

2/65

23/77a

67/45b

0/35a

1/24b

0/4

13975a

2/24

2/59

18/51c

78/25a

0/23c

1/56a

0/8

13025ab

2/11

3/23

19/41bc

70/15b

0/27b

1/60a

1/2

b

12325

1/99

2/60

b

b

68/57

b

ab

SEM

339/42

0/22

0/37

2/36

0/011

20/74
0/50

0/29

1/35

0/13

 b،aتفاوت ارقام در هر ستون با حروف دامشابه معنادار است (.)P<0/05
 SEMخطای استاددارد میادگینها
* میزان ایجاد یون فرو از احیای فریک در حجم میلیلیتر

منابع

در تحقیق حاضار ،ساطوح  0/4و  0/8درصاد سایاهداداه

.1

افزایش توان آدتیاکسیدادتی تام پالسمای خاون و اههاای

ابراهیمزاده مطاری و ،پورقاسم گرگاری ب ،رف رف

گوشتی را منجر شد .افزایش فعالیت آدتیاکسایدادی و کااهش

م ،قربادی ا و یبیبی ه ( )1389تیثیر بذر آسیاب شاده

پراکسایش لیپیدها با تغذیة سیاهداده گزارش شده است (.)3

سیاه داده بر پروفایل لیپیدی سرم ،وزن بدن و دریافت
غذایی خرگاوشهاای هیپرلپیادمیک .دادشاگاه ملاوم

گیاهااان دارویاای رشااد اداادامه اای ایمناای را تحریااک

پزشکی زدجان.43-31 :)18(70 .

میکنند .استفاده از پودر سیاهداده باه هماراه غاذا ،فعالیات
بیگادهخواری مودوسیتها را افزایش مایدهاد ( .)2دسابت

.2

دلیرن ن ،مرشدی ا و ایهاری س ش ( )1389بررسی

هتروفیل به لنفوسیت یکی از شااخصهاای مهام ارزیاابی

اثر پودر سیاهداده بر افزایش بیگادهخواری مودوسیتها

سیستم ایمنی است .دسابت بااالی هتروفیال باه لنفوسایت

در خوکچة هندی .دادشگاه ملوم پزشاکی و خادمات

بیادگر افزایش التهاب در بدن است ( .)28در مطالعة حاضر،

بهداشتی درمادی گناباد.64-55 :)3(16 .

این دسبت در تیمارهای دریافتکنندة سیاهداده در مقایسه با

.3

شاهد کم بود که این امر بیادگر آثار ضدالتهابی دادة سیاهداده

آقا وهری م و فضلی د ( )1389بررسی تیثیر سیاهداده

در و ههای گوشتی است.

بر گروههای تام تیول و پراکسیداسیون لیپیادی سارم.

براساس دتایج این مطالعه ،افزودن سایاهداداه باه یارة

دادشگاه ملوم پزشکی شهرکرد.26-21 :)4(12 .

و ههای گوشاتی تاا ساط  0/8درصاد ،ضامن بهباود
مملکرد ،مو

شریعتزاده م ع ،ملکی راد ع ا ،هویدا ر ،راهزادی ك،

.4

افازایش فعالیات سیساتم ایمنای و تاوان

مدرسی م ( )1390تیثیر میارة هیدروالکلی سیاه داده
بر سیستم ایمنی و ا زای پروتئینای خاون در ماوش

آدتیاکسیدادی تام خون در آنها میشود.
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به خایر تامین امکادات تحقیق کمال سپاس را داردد.
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