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 چکیده

بر صفات عملکرد و  فسفولیپولوبیوتیک فالوآنتی واین آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دارچین  

 4تیمار،  5در قالب طرح کامالً تصادفی با  308راس  روزهیک ۀقطعه جوج 200های گوشتی با جوجه ۀخصوصیات الش

و سطوح مختلف پایه  ۀجیر روز انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل 42قطعه پرنده در هر تکرار به مدت  10و  )پن(تکرار

تبدیل خوراک مصرفی، افزایش وزن بدن، ضریب  بود. فسفولیپولوفالو بیوتیکآنتیدرصد( همراه با  5/0و 3/0،4/0پودر دارچین)

های آزمایشی رشد بین تیمار ۀدر دور خوراک مصرف یبرا یداریمعن تفاوت. گیری شدندهای الشه اندازهخوراک و ویژگی

مصرف خوراک بیشتری در  ،درصد پودر دارچین 5/0و  4/0های تغذیه شده با دو سطح و جوجه (P<05/0)مشاهده گردید

داری بین تیمارهای آزمایشی برای افزایش وزن خوراک و ضریب تفاوت معنی ند.بیوتیک داشتمقایسه با تیمارهای شاهد و آنتی

های تغذیه شده با باالترین سطح جوجه شکمی حفرۀوزن چربی . (P>05/0)های مختلف مشاهده نشدتبدیل خوراک در دوره

نتایج این آزمایش  .(P<05/0)بود بیوتیکو آنتی تیمار شاهدهای تر از مقدار مربوط در جوجهپایین ،روزگی 42سن  در دارچین 

درصد پودر  5/0افزودن های گوشتی ندارد، ولی سازی دارچین به جیره تأثیری بر عملکرد جوجهاگرچه مکملنشان داد که 

تواند یکی از عوامل مؤثر در گردد و لذا میهای گوشتی میجوجهشکمی  حفرۀدار چربی دارچین به جیره باعث کاهش معنی

 د کیفیت گوشت پرنده باشد.بهبو

 

 کیفیت گوشت.، چربی حفرۀ بطنی ضریب تبدیل خوراک،  ،افزایش وزن: کلیدی کلمات
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 مقدمه 

ها های رشد، بدون شک برای بهبود عملکرد حیوانات و پیشگیری از بیماریعنوان محرکها در تغذیۀ حیوانات بهبیوتیکاستفاده از آنتی

های موجود در بیوتیکبقایای آنتیتحقیقات نشان داده است که ها، با وجود تمامی اثرات مثبت استفاده از آنتی بیوتیکسودمند است. اما 

ها از شود که در درمان آنهایی میمانع از درمان بسیاری از بیماری ،ها شدهانبدن انس  های مقاوم درپرندگان، منجر به ایجاد سویه ۀالش

های بیوتیکهای زیادی جهت عدم استفاده از آنتیلذا در حال حاضر توصیه. (Thomke et al., 1998)گرددیها استفاده مآنتی بیوتیک

 اروپا ممنوع شد ۀدر کشورهای عضو اتحادی 2002 این ترکیبات از سالطوری که استفاده از بهشود؛ محرک رشد در بسیاری از کشورها می

های مشتق شده از گیاهان مواد افزودنی گیاهی، فرآوردهافزایش یافت.  و طیور های جایگزین در پرورش دام تالش برای جستجوی افزودنیو 

شود که یکی از اجزای آن)ساقه، ویی به گیاهانی اطالق میشوند. گیاهان دارهستند که به منظور بهبود عملکرد تولیدی پرنده استفاده می

 دهد( که به آن% وزن خشک گیاه را تشکیل می1ریشه، گل، برگ و میوه( دارای مادۀ مؤثر مشخصی باشد)این ماده کمتر از 

Activesubstance  های بینم آن در یکی از فارماکوپهگیرد و ناگیری از بروز آن مورد استفاده قرار شود و در درمان بیماری یا پیشگفته-

سال پیش به آن  4000ترین گیاهان دارویی است که در متون چینی حدود یکی از قدیمی (. دارچین1331المللی ذکر شده باشد)بیگی، 

از  که ای است درختچهبوده و  Cinnamomumzelanicum نام علمیدارای دارچین  .(Faix and Faixova, 2009)اشاره شده است

( و Lee et al., 2003بوده) (Cinnamomumها) از جنس دارچین و (Lauraceae)یا غاریانبرگ بوها ۀتیر ،(Laurales)لورالس ۀراست

های آن در شود. گل های آن بویی مطبوع استشمام می متر است که از تمام قسمت 3تا  5کوچک، همیشه سبز، به ارتفاع  ایدارای اندازه

ترین گیاهان دارویی است که در  یکی از قدیمی(. دارچین 1388و همکاران،  صفایی)دگردظاهر می فروردینتا اوایل  بهمنهای ماه ۀفاصل

خاصیت  .آن خواص درمانی زیادی دارد ۀاز جمله پوست ،های مختلف این گیاه قسمت .عنوان دارویی مهم کاربرد داشته استطب سنتی به

 ,.Ciftci et alشود) های آزاد می سبب کاهش رادیکال ،آن از اکسیداسیون مواد آلی در بدن جلوگیری کرده ۀاکسیدانی قوی پوست آنتی
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Abstract 

This study was carried out to investigate the effects of different levels of cinnamon powder (CNP) and with antibiotic 

(flavophospholipol) on performance and carcass characteristics in broiler chicks for 42 days using a completely 

randomized design. A total of 200 one-day-old male broiler chicks (Ross 308) were randomly assigned to 5 treatments, 4 

replicates and 10 chicks per replicate. The experimental treatments were the basal diet (BD), BD + 0.3% CNP, BD + 0.4% 

CNP, BD + 0.5% CNP and BD + flavophospholipol. Feed intake, body weight gain, feed conversion ratio and carcass 

characteristics were measured. In grower period, there were significant differences among treatments for feed intake and 

broilers fed with two levels of 0.3 and 0.4% CNP had higher feed intake as compared to the antibiotic and control fed 

birds (P<0.05). No significant differences were observed among the treatments for body weight gain and feed conversion 

ratio (P>0.05). The abdominal fat pad weight of broilers fed the highest CNP level was lower than that of the birds fed the 

antibiotic and control diets (p< 0.05). This study showed that inclusion of CNP in broiler diets had not remarkable effects 

on performance, but adding 0.5% CNP significantly decreased the abdominal fat pad and hence can be a good factor for 

meat quality improvement in broiler chicks. 

 

Keywords: abdominal fat, feed conversion ratio, meat quality, weight gain. 
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2010 and Faix and Faixova, 2009 ). ها  ها و الرو ها، ویروس ها، قارچ انواع باکتری بروبی خ همچنین دارچین اثر ضد میکروبی بسیار

 3یدئآلد ، سینام2لو، اوژن1کومارین :اثرات ضد التهابی ترکیباتی نظیر ،عالوه بر این .کندداشته، ضد سرطان بوده و به بهبود باروری کمک می

از (. Valero and Salmeron, 2003 and Kalemba and Kunicka, 2003)دارچین گزارش شده است موجود در4اسید و سینامیک

کاهش و  تسکین درد، ترمیم زخم ،(Kanari et al., 1989 and Koh  et al., 1998توان به تقویت سیستم ایمنی) دیگر اثرات دارچین می

 ۀید موجود در پوستئآلد ند که سیناماهگزارش کرد( نیز 2002)Abrahamو   Mathew(. Ciftci et al., 2010کلسترول خون اشاره کرد)

های گوشتی با  جوجهتغذیۀ  دهد که می تحقیقات نشان .عروق محیطی، ضد تومور، ضد جهش و سیتوتوکسیک است ۀدارچین، گشادکنند

-Al)دهد افزایش می اخون رهای سفید و قرمز  کاهش و شمار گلبول خون را نسبت هتروفیل به لنفوسیت ،روغنی دارچین و آویشن ۀعصار

Kassie, 2009) .Toghyani (2010و همکاران)،  عملکرد، پاسخ  بربیوتیک در مقایسه با گروه آنتیرا اثرات پودر گیاه سیر و دارچین

قسمت  2000سازیپودر دارچین در سطح های گوشتی بررسی و گزارش کردند که مکمل ایمنی، بیوشیمی سرم و فاکتورهای خونی جوجه

ضریب تبدیل حاوی پودر دارچین،  ۀجیرکنندۀ دریافت طور چشمگیری افزایش داد. پرندگانهوزن بدن را ب دورۀ رشد و پایانیدر میلیون در 

در  مختلف دارچین( با استفاده از سطوح 2011)Pooryousefو  Hosseiniها در دورۀ رشد داشتند. جوجه با در مقایسهتری خوراک پایین

بنابراین هدف  بود.های گوشتی بر درصد وزن سینه و ران جوجه دارچیندار تأثیر معنی ۀدهندبه نتایج مثبتی دست یافتند که نشان ،جیره

 و برخی خصوصیات الشۀبر عملکرد  فسفولیپولوفالوبیوتیک و آنتـیپودر دارچین از انجام این آزمایش، بررسی اثرات سطوح مختلف 

 های گوشتی است.جوجه

 

 هامواد و روش

بیوتیک آنتیو پودر دارچین درصد  5/0درصد و  4/0درصد،  3/0، سطوح پایه ۀجیر تصادفی با پنج تیمار طرح کامالً در قالباین پژوهش 

تجاری  ۀقطعه جوجه خروس گوشتی سوی 10و )پن( با مساحت یک متر مربع تکرار چهارانجام گرفت. هر تیمار دارای  فسفولیپولوفالو

بیوتیک آنتی. اضافه شد های شرکت سازنده به جیره آزمایش طبق توصیه این در شده استفاده بیوتیکآنتی .بوددر هر تکرار  308راس 

نیازهای . گردید اضافه هاهگرم در تن به جیر 10میزان  های بعدی به گرم در تن و در دوره 15آغازین به میزان  ۀدور فسفولیپول دروفالو

انجام گرفت. درصد  UFFDAافزار ( تأمین شد. محاسبۀ جیرۀ پایه با استفاده از نرم2001های شرکت راس)های گوشتی طبق توصیهجوجه

ی از یک روزگی در جیره اعمال های آزمایشگزارش شده است. جیره 1های آزمایشی در جدول مواد خوراکی و ترکیب شیمیایی جیره

 طی آب و خوراک ها یکسان اعمال شد.شرایط محیطی از جمله نور، رطوبت، تهویه و همچنین شرایط بهداشتی برای تمامی تیمارشدند. 

 28تا  11 روزگی، 10های زمانی یک تا خوراک مصرفی و افزایش وزن در دوره .گرفتها قرار صورت آزاد در اختیار جوجهپژوهش به ۀدور

های هر گروه در دوره روزگی توزین و ثبت شد و ضریب تبدیل خوراک از تقسیم مصرف خوراک جوجه 1-42روزگی و  42تا  21روزگی، 

: شامل ،مربوط به الشهو صفات گردید پرنده از هر تکرار کشتار  ، دوزمایشآ 42در روز به متوسط افزایش وزن روزانه هر گروه محاسبه شد. 

 ترازوی از استفاده با شکمی ۀچربی محوط و معده، سنگدان، قلب، پانکراسپشت)گردن تا دم(، کبد، پیش ۀها، تیر ها، باله، رانسین وزن

 ,Zhaoگردید) محاسبه، های داخلی بر وزن زنده اندام وزن تقسیم با آنها نسبی وزن سپس .گیری شدندگرم اندازه 001/0دقت  با دیجیتالی

2009.) 
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 های آزمایشی)برحسب درصد(و ترکیبات شیمیایی جیره هدهندمواد تشکیل  :1 جدول 

( روزگی1-10دورۀ آغازین) اجزای جیره) % ( ( روزگی11-24دورۀ رشد)  (روزگی25-42دورۀ پایانی)   

11/50 ذرت  43/53  28/51  

35/40 کنجالۀ سویا  32/32  02/31  

55/4 روغن  2 32/5  

کلسیم فسفاتدی  28/1  32/1  20/1  

30/1 سنگ آهک  03/1  04/1  

35/0 نمک طعام  35/0  35/0  

25/0 مکمل معدنی  25/0  25/0  

25/0 مکمل ویتامینی  25/0  25/0  

متیونینالدی  32/0  30/0  22/0  

لیزینال  30/0  31/0  15/0  

02/0 ترئونین  - - 

 100 100 100 جمع

 ترکیبات شیمیایی) %(

انرژی قابل متابولیسم 

 )کیلوکالری/کیلوگرم(

3025 3150 3200 

43/22 پروتئین  21 11 

05/1 کلسیم  10/0  85/0  

5/0 فسفر قابل دسترس  45/0  42/0  

12/0 سدیم  12/0  12/0  

45/1 آرژنین  34/1  20/1  

43/1 لیزین  34/1  01/1  

31/0 متیونین  21/0  55/0  

03/1 متیونین+ سیستین  15/0  82/0  

14/0 ترئونین  83/0  32/0  

11/3 فیبر خام  31/3  43/3  

52/2 چربی خام  32/3  28/3  

12/0 سدیم  12/0  12/0  

واالن/کیلوگرم(اکیتوازن الکترولیت)میلی  245 225 204 
واحد  E 11المللی، ویتامین  واحد بین 2500المللی، کوله کلسیفرول،  واحد بین A ،8800: ویتامین ، شاملو مواد معدنی به ازای هر کیلوگرم جیره یمکمل ویتامین

 5/0میلی گرم، اسید فولیک،  35گرم، نیاسین ،  میلی 4گرم، ریبوفالوین،  میلی 5/1گرم، تیامین، میلی B12 ،01/0گرم، ویتامین  میلی K3 ،2/2المللی، ویتامین  بین

گرم،  میلی 25گرم، روی،  میلی 110گرم بتائین،  میلی 50گرم، کولین کلراید، میلی 8اسید پنتوتنیک،  گرم، میلی 5/2گرم، پیرودوکسین،  میلی 15/0بیوتین،  گرم، میلی

 گرم. میلی 35گرم، آهن،  میلی 2گرم، مس،  میلی 1/0گرم، ید،  میلی 2/0گرم، سلنیوم،  میلی 35منگنز، 

 

 

 آماری تحلیلوتجزیه

های حاصل از این پردازش شدند و سپس جهت آنالیز آماری، داده Excelافزار ت آمده از پارامترهای مختلف با استفاده از نرمدسهای بهداده

( تحلیل شدند و میانگین تیمارها با استفاده از آزمون GLMهای خطی عمومی)(، و مدل2001)SASافزار آماری آزمایش با استفاده از نرم

 شرح زیر است:  مقایسه گردید. مدل آماری آزمایش به  (P<05/0)در سطح احتمال پنج درصدای دانکن دامنهچند
Xij = μ + αi + eij 

Xij      مقدار هر مشاهده =μ  میانگین جامعه =αi    اثر تیمار =eijاثر خطای آزمایشی = 
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 نتایج

داری بر میزان افزایش وزن روزانه و تیمارهای آزمایشی تأثیر معنیآورده شده است.  2های گوشتی در جدول نتایج حاصل از عملکرد جوجه

 5/0و  4/0های تغذیه شده با دو سطح . جوجه(P>05/0)های آغازین، رشد پایانی و کل دورۀ پرورش نداشتندضریب تبدیل خوراک در دوره

 .(P<05/0)بیوتیک داشتندشاهد و تغذیه شده با آنتی های، مصرف خوراک باالتری در دورۀ آغازین در مقایسه با جوجهدرصد پودر دارچین

 

 های گوشتیبر صفات عملکردی جوجهتأثیر تیمارهای آزمایشی  :2جدول

دروۀ سنی 

 مصرف )روز(
 آنتی بیوتیک شاهد

درصد  3/0

 دارچین

درصد  4/0

 دارچین

درصد  5/0

 دارچین

خطای استاندارد 

 میانگین

درصد 

 احتمال

     مصرف خوراک)گرم(     

10-1  8/23   2/24   3/24   8/24   2/25   21/0  85/0  

28-11  1/51 b
  3/20 b

  4/23 ab
  1/22 a

  1/25 a
  33/0  04/0  

42-21  4/111   1/112   1/113   1/114   4/114   33/0 32/0 

42-1  0/38   3/35   1/34   5/35   3/32   33/2 13/0  

      افزایش وزن)گرم(     

10-1  4/14   1/14   1/15   4/15   8/14   35/0  32/0  

28-11  8/30   1/31   3/21   3/32   5/31   10/2  51/0  

42-21  2/58   1/41   2/43   3/53   5/54   11/5  24/0  

42-1  1/41   3/32   1/35   5/35   8/33   01/2  28/0  

      ضریب تبدیل خوراک     

10-1  2/1   3/1   5/1   5/1   2/1   12/0  13/0  

28-11  18/2   42/2   45/2   52/2   52/2   01/0  43/0  

42-21  1/1   2/2   3/2   1/2   1/1   05/0  28/0  

42-1  1/1   1/2   0/2   1/2   1/1   14/0  10/0  
a,b,c درصد دارند. 5داری در سطح دارای حروف متفاوت در هر ردیف، تفاوت معنی هایمیانگین 

 

 خصوصیات الشه

و نتایج مربوط به  3در جدول  گوارش دستگاه مختلف هایقسمت نسبی وزنو  الشه داخلی هایاثر تیمارها بر وزن اندام به مربوط نتایج

های داری بر خصوصیات الشه و همچنین پارامترهای مربوط به اندامتأثیر معنی تیمارهای آزمایشی ارائه شده است. 4صفات الشه در جدول 

های تر از مقدار مربوط در جوجهتغذیه شده با باالترین سطح دارچین، پایینهای جوجهشکمی  ۀوزن چربی محوطد، اما داخلی بدن نداشتن

 (.P>05/0)بود بیوتیکو آنتی تیمار شاهد

 

 بحث

های طبیعی جهت بهبود عملکرد و کیفیت گوشت در صنعت طیور مورد توجه قرار گرفته است. در طی سالیان اخیر، جستجو برای افزودنی

-های آنها از جمله موادی هستند که به منظور بهبود رشد و سالمت پرندگان مورد استفاده قرار میگیاهان دارویی و فرآورده

( مطابقت 2011و همکاران) Rezaiدست آمده توسط های پژوهش باال با نتایج بهیافته(. Patterson and Barkhorder, 2003)گیرند

داری بر عملکرد درصد پودر دارچین تأثیر معنی 2/0و  1/0، 05/0، 025/0اندکه استفاده از سطوح پژوهشگرها گزارش کرده این دارد.

ترکیب کارواکرول پونه،  اند که( نیز گزارش کرده2004و همکاران)Hernandaz روزگی نداشت.  42تا  3های گوشتی از جوجه

بر مصرف خوراک، ضریب ی اما اثر ،بخشدمیهای گوشتی بهبود  ها را در جوجه قابلیت هضم خوراک ،5آلدهید دارچین و کاپسایسین سینام

اند که استفاده از عصارۀ دارچین ( نیز گزارش کرده2008و همکاران) Barreto های ما،مطابق با یافته .و صفات الشه ندارد تبدیل خوراک

                                                           
5
 Capsaicin 
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علوم طیور دااگشنه ارومیه ژپوهشناهم
 

 مصرفروزگی نداشت.  42 روزگی و یک تا 21های گوشتی از یک تا داری بر عملکرد جوجهقسمت در میلیون، تأثیر معنی 1000در سطح 

درصد پودر  5/0و  4/0های تغذیه شده با دو سطح جوجه در آزمایش اخیر، تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. رشد ۀدور خوراک

تأثیر  نوعی در رابطه بانتایج مت .بیوتیک داشتندهای شاهد و تغذیه شده با آنتیمصرف خوراک باالتری در مقایسه با جوجه ،دارچین

ند که اهبیان داشت (2004و همکاران) Lee(. Brenes, 2010; Cross et al., 2007گزارش شده است)طیوربر عملکرد  ی گیاهیهاافزودنی

را افزایش  تمایل به مصرف خوراک ،اثر کردههای گوشتی بی ای گیاه چاودار را در جوجهاثرات ضدتغذیه ،آلدهید موجود در دارچین سینام

خود به تنهایی اثری بر افزایش وزن  ،آلدهید موجود در دارچین دریافتند که سینام (2004و همکاران) Leeدر تحقیق دیگری ت. داده اس

 و Koochaksaraieشود. میها  جوجه گیریوزنموجب کاهش اما مخلوط آن با کارواکرول  ،گذارد های گوشتی نمی جوجه

Gharavysi(2011) درصد پودر دارچین در جیره باعث بهبود افزایش وزن بدن و ضریب تبدیل  05/0ند که استفاده از اهگزارش کرد

مطابق با این تحقیق، عدم تأثیر  بیشتر پژوهشگرها. نتایج استدست آمده در این مطالعه که برخالف نتایج به پایانی شد ۀخوراک در دور

-کرده جوش، آویشن، دارچین و پودر سیر گزارششده با اسانس مرزنهای مکملا استفاده از جیرهها را بر عملکرد بفیتوبیوتیک

های شاید استفاده از ترکیبات فعال گیاه و اسانس .(Hernandaz et al., 2004; Lee et al., 2003 and Botsoglou et al., 2002)اند

( اثرات مواد محرک رشد 2003و همکاران) Leeطبق گزارش  رد حیوان داشته باشد.نتایج بهتری بر عملک ،گیاهی در مقایسه با خود گیاه

تر از سطح بهینه باشد)مثل تواند بر عملکرد پرنده تأثیرگذار باشد که شرایط پرورشی برای پرنده پایینهای گیاهی، زمانی مینظیر افزودنی

های گرم منفی در لولۀ گوارشی در این سالمت پرنده(، زیرا تکثیر باکتریقابلیت هضم پایین خوراک و وجود مشکالت مرتبط با ایمنی و 

توانند تعادل فلور میکروبی لولۀ گوارشی را به شکل مطلوبی تغییر های محرک رشد یقیناً بهتر میشرایط بهتر صورت گرفته و افزودنی

زا بر سالمت پرنده و نبود اثرات بر پایۀ گندم(، نبود عوامل استرس دهند. لذا به علت عدم استفاده از اجزای با فیبر باال در جیره)نظیر جیره

 لی باشد.های قبتواند تأییدی بر یافتهمثبت بر عملکرد پرنده می

 
 

a,b,cدرصد دارند. 5داری در سطح دارای حروف متفاوت در هر ردیف، تفاوت معنی هایمیانگین 
 
 

a,b,cدرصد دارند. 5داری در سطح دارای حروف متفاوت در هر ردیف، تفاوت معنی هایمیانگین 

 های گوشتیهای داخلی بدن جوجهتأثیر تیمارهای آزمایشی بر وزن اندام  :3جدول 

 شاهد تیمارهای آزمایشی
-آنتی

 بیوتیک
درصد  3/0

 دارچین

درصد  4/0

 دارچین

درصد  5/0

 دارچین

خطای استاندارد 

 میانگین
 درصد احتمال

32/0 قلب  33/0  34/0  33/0  31/0  01/0  28/0  

05/2 جگر  13/1  12/2  14/2  13/2  02/0  25/0  

21/1 سنگدان  58/1  31/1  35/1  33/1  14/0  51/0  

33/0 معدهپیش  30/0  34/0  35/0  33/0  02/0  34/0  

18/0 فابریسیوسبورس  13/0  13/0  12/0  15/0  02/0  25/0  

12/0 طحال  15/0  15/0  14/0  13/0  01/0  31/0  

12/1 تیموس  02/1  14/1  22/1  13/1  04/0  55/0  

 a02/2 a22/2 حفرۀشکمیچربی
ab34/1 ab23/1 b40/1 02/0  04/0  

 صورت درصد وزن زنده بدن(های گوشتی)بهجوجه ۀتأثیر تیمارهای آزمایشی بر صفات الش :4جدول 

 شاهد تیمارهای آزمایشی
-آنتی

 بیوتیک
درصد  3/0

 دارچین

درصد  4/0

 دارچین

درصد  5/0

 دارچین
 خطای استاندارد میانگین

درصد 

 احتمال

12/24 الشه  53/24  35/25  23/25  11/24  38/0  43/0  

43/28 سینه  52/23  04/28  12/28  32/28  31/0  35/0  

24/22 هاران  52/22  14/23  22/23  23 21/0  14/0  

20/3 ها بال  31/3  30/3  33/3  33/3  3/0  34/0  
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علوم طیور دااگشنه ارومیه ژپوهشناهم
 

Hernandez  های گیاهی دارچین، گرم در کیلوگرم مخلوط اسانسمیلی 200استفاده از سطح  که نداه( گزارش کرد2004همکاران)و

 و Koochaksaraieروزگی نداشت.  42و  21های داخلی بدن در سن داری بر وزن اندامجوش و فلفل در جیره هیچ تأثیر معنیمرزن

Gharavysi(2011 ) .نیز نتایج مشابهی مشاهده کردندIsabel  وSantos(2001گزارش کردند )گرم مخلوط میلی 100استفاده از  که

 Hosseini. در همین راستا جیره باعث افزایش وزن گوشت سینه و بهبود بازده آن شده استدر  های دارچین و میخک در کیلوگرماسانس

 ۀدهنددرصد( در جیره به نتایج مثبتی دست یافتند که نشان 2و  5/1( با استفاده از سطوح باالی پودر دارچین)2011)Pooryousef و

شکمی  ۀربی محوطوزن چاست. در پژوهش اخیر  روزگی 42های گوشتی تا دار این سطوح بر درصد وزن سینه و وزن ران جوجهتأثیر معنی

گیاهان  (.P>05/0)بیوتیک بودو آنتی تیمار شاهدهای تر از مقدار مربوط در جوجههای تغذیه شده با باالترین سطح دارچین، پایینجوجه

دن را تحت اکسیدانی رسوب چربی در بها و نیز اعمال اثرات آنتیهای دخیل در متابولیسم چربیتوانند با ایجاد تغییراتی در مکانیسممی

های چرب تحت تأثیر جا کردن اسیدطور غالب از طریق جابهتأثیر قرار دهند. برخی از اجزای فعال موجود در گیاهان متابولیسم لیپید را به

ه نظر ب(. Cross et al., 2007دهند)ها را افزایش داده و در نهایت وزن بافت چربی محوطۀ بطنی را کاهش میقرار داده، استفاده از چربی

کلسترول سرم خون( باعث چنین  ۀدهند)کاهشلیپیدها اکسیدانی و شرکت در متابولیسم رسد که گیاه دارچین به دلیل خاصیت آنتیمی

استفاده از اسانس  که گزارش کرد پژوهشگر( مطابقت دارد. این 2001)Al-Kassieدست آمده توسط های شده است که با نتایج بنتیجه

همچنین سیستم  (.P>05/0)گردیدشکمی  ۀدار وزن چربی محوطباعث کاهش معنی، گرم در کیلوگرم جیرهمیلی 100دارچین در سطح 

-ها تنظیم میها را توسط هورمونکند و سیستم ترشحی سنتز و تجزیۀ لیپیدها در متابولیسم لیپید شرکت میواسطۀ سیتوکینایمنی به

-ها ایفا میبرای نمونه اینترلوکین یک از طریق کنترل سطوح انسولین تحت شرایط فیزیولوژیکی، نقش مهمی را در متابولیسم چربیکند. 

تواند به نقش آنها در افزایش پاسخ ایمنی نیز نسبت داده کند. بنابراین توان مشتقات گیاهی در کاهش رسوب چربی در محوطۀ بطنی می

 (.Dong  et al., 2007شود)

 

 کلی گیرینتیجه

های گوشتی تأثیری بر صفات عملکردی و خصوصیات الشه بر اساس نتایج این تحقیق هر چند افزودن پودر دارچین به جیرۀ جوجه

تواند یکی که می شکمی شد ۀدار چربی محوطکاهش معنی های گوشتی سببۀ جوجهدرصد پودر دارچین به جیر 5/0ولی افزودن نداشت، 

 مؤثر بر بهبود کیفیت گوشت پرنده باشد.از عوامل 
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