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، عملکردبر(Cinnamomum verum)پودر دارچینسطوح متفاوت تأثیر
هاي گوشتیهاي داخلی جوجههاي خونی و وزن اندامفراسنجه

2وحید رضائی پورو1کیوان شیرزادگان

چکیده
هاي داخلیو وزن اندامهاي خونیفراسنجه، تولیديکردعملبردر جیره افزودن پودر دارچینمطالعه، از این تحقیقهدف 

پنجتصادفی با در قالب یک طرح کامال308ًس سویه رانرجوجه گوشتیقطعه 225ین منظور تعداد ه اب. بودهاي گوشتی جوجه
جیره پایه (جیره شاهد )1: تیمارها شامل. روز مورد آزمایش قرار گرفتند42مدت به) جوجه در هر تکرار15(تکرار سهتیمار و 

پودر درصد3/0+جیره پایه)4، پودر دارچیندرصد2/0+جیره پایه)3، پودر دارچیندرصد1/0+جیره پایه)2، )بدون افزودنی
داري روي کلسترول، که پودر دارچین، هیچ تأثیر معنینشان دادنتایج. دارچین بودپودر درصد5/0+جیره پایه)5، دارچین

روي گلوکز، رادارياثرات معنیپودر دارچینکه افزودندر حالی. )<05/0P(شتو پانکراس نداسکومگلیسرید، درصد وزن تري
LDL ،AST ،ALT ،TBA05/0(ایجاد کردچربی محوطه بطنیی از اجزاي داخلی الشه مانند کبد وو درصد وزن برخP<( . طبق

ترین سطح ترین و کم، بیشچنینهم.بوده است4ترین نیز مربوط به تیمار مربوط به تیمار شاهد و کمTBAترین عدد نتایج، بیش
نیز متعلق ALTترین سطح و کمASTو LDLترین سطح و شاهد بود و بیشدرصد 5/0ترتیب متعلق به تیمارهاي بهخونگلوکز

42تا یکهاي گوشتی از جوجهعملکردگیاه داروئی به جیره عالوه بر این، با افزودن این . پودر دارچین بوددرصد3/0به تیمار 
ترین افزایش وزن مربوط به ین ضریب تبدیل و کمترروزگی بیش42که در ايگونه، به )>05/0P(روزگی تحت تأثیر قرار گرفت 

هاي دریافت کننده روزگی در گروه42هاي گوشتی درجوجهعملکردکه با توجه به این. دپودر دارچین بودرصد5/0تیمار 
هاي ارچین در مقادیر مذکور براي جوجهرا متحمل شد، لذا افزودن پودر دداري دنی نسبت به گروه شاهد کاهش معنیافزو

.با احتیاط صورت پذیردبایدگوشتی 
کردداروئی، عملان، گیاههاي گوشتی، پودر دارچینجوجه: کلیديهايواژه

مقدمه
جمعیت و افزایش زمان با ازدحام ناگهانیامروزه هم

رونق تقاضا به منابع پروتئینی، پرورش طیور صنعتی از
بدین منظورو گشتهجهان برخوردار سراسر خاصی در 

هاي خوراکی در فاده از گیاهان داروئی و افزودنیاست
. برخی کشورها مرسوم شده استجیره طیور نیز در 

دهنده گیاهان داروئی با اهداف مختلفی از قبیل افزایش
و قاومت در برابر صدمات باکتریایی رشد، ایجاد م

)اختالالت محیطی(لیکیجلوگیري از خطرات متابو
از جمله این ).19،14(گیرند د استفاده قرار میمور

Cinnamomum(توان به دارچینگیاهان داروئی می

verum (ترین گیاه دارچین یکی از قدیمی. ه کرداشار
رود که در چین عمر شمار میگیاهان داروئی در جهان به

است بیان شده. )16(رسدسال می4000آن به بیش از 
دارچین و آویشن داراي که گیاهان آروماتیک از قبیل 

رات ــبیوتیکی و اثیــتتریایی و آنــدباکــضواصــخ
طبق . )15(کنندگی سیستم هضمی هستندتحریک

ري حاصل از دارچین هاي ضروروغنگزارشات ارائه شده 
ندگی درمان دیابت و کاهبرايشماري داراي خواص بی

ترکیبات اصلی موجود ). 9،15(گلوکز خون نیز هستند

-Cinnamaldehyde،2(در روغن دارچین شامل
hydroxy-cinnamaldehyde،Caryophyllin ،oumarin

ترکیبات فنولیک همچنین و )Cynamyl acetateو
تريزان کمــمیبهها و نــ، هیدروکربEugenolنظیر
در این خصوص ).21(هستندهاها و استرها، الکلکتون

نامترکیبی بهحاويبیان اشت که دارچین ) 2(آندرسون 
)Methyl Hydroxy Chalcone Polymerase( بوده نیز

متابولیسم گلوکز را افزایش ي که فعالیت انسولین درباره
چنین هم. شوداده و موجب کاهش گلوکز پالسما مید

پوست درخت دارچین غنی ازرسی شده، رطبق منابع ب
)Trans-cinnamaldehyde( خواص ضدمیکروبی و با

ی مبنی برگزارشاتعالوه بر این،).21(باشد قارچی می
موجود نیز پودر و عصاره دارچیناکسیدانی خواص آنتی

از نشان دادند که عصاره دارچین، نتایج).26(است
هلیکوباکتر هاي باکتري مانند رشد برخی از گونه

وناس، ــودومــروکوکوس، ســالي، انتــکايوري، ــپایل
آورد عمل میجلوگیري بهاستافیلوکوکوس و سالمونال

شده ترپنوئیدها و فنیل گزارشدر این باره).27،7(
وغن دارچین، به درون غشاي پروپانوئیدهاي موجود در ر

از این طریق موجب انهدام ها نفوذ پیدا کرده و باکتري

)k.shirzadegan@znu.ac.ir:نویسنده مسوول(دانشجوي دکتري، دانشگاه زنجان، -1
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر،استادیار-2
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نامترکیبی بهحاويبیان اشت که دارچین ) 2(آندرسون 
)Methyl Hydroxy Chalcone Polymerase( بوده نیز

متابولیسم گلوکز را افزایش ي که فعالیت انسولین درباره
چنین هم. شوداده و موجب کاهش گلوکز پالسما مید

پوست درخت دارچین غنی ازرسی شده، رطبق منابع ب
)Trans-cinnamaldehyde( خواص ضدمیکروبی و با

ی مبنی برگزارشاتعالوه بر این،).21(باشد قارچی می
موجود نیز پودر و عصاره دارچیناکسیدانی خواص آنتی

از نشان دادند که عصاره دارچین، نتایج).26(است
هلیکوباکتر هاي باکتري مانند رشد برخی از گونه

وناس، ــودومــروکوکوس، ســالي، انتــکايوري، ــپایل
آورد عمل میجلوگیري بهاستافیلوکوکوس و سالمونال

شده ترپنوئیدها و فنیل گزارشدر این باره).27،7(
وغن دارچین، به درون غشاي پروپانوئیدهاي موجود در ر

از این طریق موجب انهدام ها نفوذ پیدا کرده و باکتري

)k.shirzadegan@znu.ac.ir:نویسنده مسوول(دانشجوي دکتري، دانشگاه زنجان، -1
دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر،استادیار-2

17/1/93: تاریخ پذیرش4/2/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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در طی برخی از تحقیقات چنین هم). 3(گردند ها میآن
اکسیدانی پودر دارچین روي حیوانات اهلی خواص آنتی

در برخی از . )8(مورد توجه فراوان قرار گرفته است 
زن بدن، کاهش ضریب تبدیل مطالعات به افزایش و

عملکردبهبود نیزو افزایش راندمان خوراك خوراکی،
زمان با مصرف همهاو موشهاي گوشتیدر جوجهکبد 

).22،8،3(نیز اشاره شده است در جیرهدارچین
بنابراین هدف این مطالعه ارزیابی اثرات این گیاه 

برخی ازوزنهاي خونی،، فراسنجهعملکردويداروئی ر
هاي جوجهعضله رانTBAو میزان هاي داخلیاندام

.بودتجاريگوشتی

هامواد و روش
91هاي تیر تا مرداد سال ماهاین آزمایش در فواصل 

انجام عه مرغ گوشتی واقع در استان مازندراندر یک مزر
بودند و میزان تراکم فضا به ها بدون پنجرهسالن،شد

وجه گوشتی قرار جدهبود که در هر متر مربع ايگونه
متر مربع سانتی150به ابعاد هاییپنگیرد، در نتیجه

وسیله هدماي سالن پرورش نیز ب. بودتعبیه شده 
شد تا از ایجاد تغییرات دمایی در گرها کنترل میحس

سالن پرورش ، دمايیطور کلبه.شودسالن جلوگیري
ریزي در ابتداي جوجهگرادجه سانتیدر33در محدوده 

. روزگی قرار داشت42گراد در درجه سانتی23تا 
رطوبت نسبی سالن در کل دوره پرورش نیز در حدود 

.دیده شددرصد 60
پرندگان و طرح آزمایشی

روزه سویه عدد جوجه گوشتی یک225تعداد 
از یک مرکز تجاري معتبر تهیه شده و ) نر308سأر(

در ) جوجه در هر پن15(واحد آزمایشی15در قالب 
تیمارها . قرار گرفتندتصادفی یک طرح کامالًقالب

)2، )جیره پایه بدون افزودنی(جیره شاهد )1: شامل
2/0+جیره پایه)3، پودر دارچیندرصد1/0+جیره پایه

پودر درصد3/0+جیره پایه)4، پودر دارچیندرصد
مشاهده پودر دارچین درصد 5/0+جیره پایه)5، دارچین

. شد
نجامید و در طول اطولروز  به42دوره آزمایشی 

در اختیار پرندگان صورت آزادانههدوره، آب و خوراك ب
. در روز بودساعت 24طول روشنائی نیز . شدقرار داده 

توصیه انجمن تحقیقات ملی هاي پایه مطابق با جیره
شکل آردي تهیه و در دو مرحله آغازین و رشد به)23(
ساخت تیمارهاي مختلف با مقادیر و براي) 1جدول (

صورت هفتگی مخلوط و هتعریف شده از پودر دارچین ب
هاي تهیه شده در طول دوره آزمایش، جیره. شدندآماده

، نور و مناسب با رطوبتدر انبار دان و در یک محیط
انتقال به سالن پرورش نگهداري تهویه مطلوب تا زمان 

صورت ریلی و نوع ها بهخورينوع دان. شدندمی

صورت ها بهجوجه. اي بودصورت زنگولهها نیز بهآبخوري
ص یافتند و وزن اولیه تمامی ها اختصاتصادفی به پن

مشابه طور تقریبیش بهها در ابتداي آزمایجوجه
افزایش وزن بدن، مصرف خوراك و ضریب . بود) 2±48(

در گیري شده و صورت هفتگی اندازهبهتبدیل
، و در انتها شداستاندارد مخصوص ثبت میهايجدول

تعیین مصرف براي.ندشداي بیان صورت دورهبه
شده در هر واحد آزمایشی و ارائهخوراك، میزان خوراك 

ها در پایان هر خوريمانده خوراك در دانیمیزان باق
این طریق میزان خوراك گیري شده و از هفته اندازه

عالوه در پایان هر هفته، هب. شدها محاسبه مصرفی جوجه
) پن(در واحدهاي آزمایشی تمامی پرندگان موجود 

دست آمده تقسیم بر هشده و سپس وزن بکشیوزن
ق تعداد پرندگان موجود در هر پن شده تا از این طری

هاي مختلف محاسبه میانگین افزایش وزن گروهمیزان 
در انتهاي آزمایش از هر واحد چنین، هم.)24(دشو

صورت تصادفی انتخاب و سپس از دو پرنده بهآزمایشی 
وعمل آمدههگیري بها خونطریق ورید بال از آن

هاي گرفته شده و براي آنالیز اجزاي خونی، سریعنمونه
در این خصوص مقادیر . به آزمایشگاه انتقال داده شد

پروتئین با دانسیته گلیسرید، لیپووکز، کلسترول، تريگل
، آالنین آمینو 2، آسپارتات آمینو ترانسفراز1پائین

پالسما مورد ارزیابی قرار 4و آلکالین فسفاتاز3ترانسفراز
اتوماتیکآناالیزردستگاهباهاي خونی ولیتمتاب.گرفتند

)Clima, Ral. Co, Espain(هاي استفاده از کیتو با
.)24(تجاري تعیین شدند

) روزگی42(، در انتهاي دوره آزمایش عالوه بر این
کشتار تجزیه الشه دو پرنده از هر تکرار انتخاب و براي

یک پرندگان کشتار شدهاز شدند، و سپس از هر یک
منظور تعیین میزان رده و بهقطعه ران چپ را جدا ک

گیري میزانپراکسیداسیون گوشت الشه و اندازه
)Thiobarbituric acid(TBA به آزمایشگاه فرستاده ،

م از هر نمونه گوشت وارد گرپنجطور خالصه، به.شدند
پنجلیتر آب مقطر شده و پس از مخلوط شدن میلی15

گرم از نمونه حاصله برداشته شده و درون لوله آزمایش 
butylatedمیکرولیتر 50سپس . ریخته شد

hydroxyanisol)2/7 (%لیتر میلی5با
Tricholoroacetic acid)TCA (هضم نمونه به براي

مدت هاي آزمایش بهلوله. درون لوله آزمایش اضافه شد
پس از رار داده شده ودقیقه درون آب جوش ق20

باو شدهدقیقه سانتریفیوژ 15مدت خنک شدن به
گیري اندازه)UV 1600 PC(رــگاه اسپکتروفتومتــدست

گرم صورت میلیبهTBAمقادیر ،در نهایت). 1(شدند 
در هر کیلوگرم ) Malondialdehyde(مالوناآلدئید

).24(شدگوشت عضله ران بیان 

1- Low density lipoprotein (LDL 2- Aspartate amino transferase (AST)
3- Alanine Mino transferase (ALT) 4- Alkaline phosphatase (ALP)
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18........... .........................................هاي گوشتیهاي داخلی جوجههاي خونی و وزن اندام، فراسنجهعملکردتأثیر سطوح متفاوت پودر دارچین بر 

)درصد(و رشد هاي پایه آزمایشی در مرحله آغازینترکیب جیره- 1جدول 
)روزگی42تا 22(دوره رشد )روزگی21تا 1(دوره آغازین اجزاي جیره

20/54
15

82/23

73/58
0
67/32

ذرت
گندم

کنجاله سویا
3
17/1

3
45/2

پودر ماهی
روغن گیاهی

5/0
51/1

65/0
65/1

پودر صدف
پودر استخوان

23/0
25/0

25/0
25/0

نمک
1مکمل ویتامینه

25/0
07/0

25/0
15/0

2مکمل معدنی

DL-متیونین
100 100 کل
3105 3102 )کیلوگرم/کیلوکالري(انرژي قابل متابولیسم

68/19 61/22 )درصد(پروتئین خام 
84/0 94/0 )درصد(کلسیم
38/0 42/0 )درصد(فسفر قابل دسترس 
14/0 14/0 )درصد(سدیم 
29/1 43/1 )درصد(اسید لینولئیک 
02/1 25/1 )درصد(لیزین 
68/0 87/0 )درصد(سیستئین +متیونین

واحد بین المللی ویتامین D3 ،9/7المللی ویتامین واحد بینA ،2200المللی ویتامین د بینواح8000: پیش مخلوط ویتامینی افزوده شده به جیره شامل-1
E ،9/1گرم ویتامین میلیK3 ،1گرم ویتامین میلیB1 ،3.1گرم ویتامین میلیB2 ،7/25 میلی گرم ویتامینB5 ،8/1گرم ویتامین میلیB6 ،41/0گرم میلی

. گرم کولین کلراید در هر کیلو گرم جیره بودمیلی320گرم ویتامین بیوتین و میلیB12 ،11/0گرم ویتامین میلیB9 ،008/0ویتامین 
220گرم کبالت، 47/0، گرم یدمیلی70/0میلی گرم مس، 5میلی گرم روي،  51گرم منگنز، میلی60: پیش مخلوط معدنی افزوده شده به جیره شامل-2

.     گرم سلنیوم در هر کیلو گرم جیره بودمیلی15/0و گرم آهن

آنالیز آماري
هاي حاصل از آزمایش، با استفاده از مدلداده

در ) 25(SASافزار آماري نرم)(GLMخطی عمومی
تکرار مورد 3تیمار و5تصادفی با قالب یک طرح کامالً

قایسات میانگین نیز در م. تجزیه و تحلیل قرار گرفتند
داري تیمارها، با استفاده از آزمون دانکن و صورت معنی

مدل آماري طرح. انجام شد05/0در سطح احتمال 
:صورت زیر می باشدهب

Yij = µ+ Ti+ eij
Yij:     مقدار هر مشاهدهµ:کلمیانگین
Ti:اثر تیمارeij:اثر اشتباه آزمایشی

نتایج و بحث
عملکرد

42تا یکدهد که در طی نشان می2جدول 
هاي گوشتی تحت تأثیر تولیدي جوجهعملکردروزگی 

21در سنین ). >05/0P(تیمارهاي آزمایشی قرار گرفت 
هاي تغذیه شده روزگی، مصرف خوراك در جوجه42و 
داري طور معنیهاي مکمل شده با دارچین بهجیرهبا 

ولی افزایش وزن و ضریب ،)>05/0P(افزایش یافت 
تبدیل در این دسته از پرندگان نسبت به گروه شاهد با 

برخالف نتایج این ). >05/0P(رو شد هکاهش روب
نشان دادند که ) 15(مطالعه، کوچکسرائی و همکاران 

ه هیچ تأثیر سطوح مختلف پودر دارچین در جیر
ولی . داري روي مصرف خوراك و وزن بدن نداردمعنی

ر دارچین سازي جیره با پودبیان کرد، مکمل) 8(دهولی
) 3(کاسی - ال. شودمیهاموشعملکردموجب افزایش 

200تا 100طور مشابه گزارش کرد که افزودن نیز به
ppmاز دارچین و آویشن به جیره دست آمدههعصاره ب

هاي گوشتی، موجب افزایش مصرف خوراك، وزن جوجه
مهدي . شودها میآندن و کاهش ضریب تبدیل در ب

عمل آمده بر نیز در طی آزمایش به) 22(همکارن پور و 
ها به این نتیجه دست یافتند که افزودن روي بلدرچین

گرم در کیلوگرم پودر دارچین به میلی200مقادیر 
و بهبود کیفیت گوشت این عملکردجیره، افزایش 

ن شیرزادگان و همکارا. دسته از پرندگان را در پی دارد
بیان مشابه روي گیاهان داروئیدر طی تحقیقی،)24(

داري را که پودر برگ چاي سبز، اثرات معنیداشتند 
هاي گوشتی به همراه دارد، با این وزن بدن جوجهروي 

ستفاده از شاه بلوط در جیره حال گزارش شده ا
منجرها به ایجاد اثرات منفی در این رابطه جوجه

نیز ) 29(این یالسین و همکاران عالوه بر). 13(شود می
ادعا داشتند که راندمان خوراك مصرفی و وزن بدن نیز 

. گیردسیر در جیره تحت تأثیر قرار نمیهمراه با مصرف
ها به تفاوت اثر اختالفات موجود در بین این یافته

هاي گوشتی جوجهعملکردهان داروئی مختلف در گیا
شده که پودر اندر طی تحقیقاتی عنو. اشاره دارد

ه این بوده ک)Carroseral(ناماي بهدارچین حاوي ماده
فاکتورهاي هضمی و داراي کننده ترکیب تحریک

، )3(باشد خاصیت ضدباکتریائی در دستگاه گوارش می
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ها ایجاد شده در موشعملکردافزایش که ممکن است
ین در برخی ازهاي گوشتی تغذیه شده با دارچو جوجه

واسطه وجود این ماده در این گیاه مطالعات مذکور، به
).3(داروئی باشد 

روزگی42تا 1هاي گوشتی از جوجهعملکردتاثیر تیمارهاي آزمایشی بر -2جدول 
روزگی21تا 1روزگی21تا 1روزگی21تا 1ها جیره

)گرم:گرم(ضریب تبدیل )گرم(وزن افزایش )گرم(مصرف خوراك 
1bc14/1066ac11/687b56/1شاهد

bc10/1059bc81/675b56/1درصد1/0
cd44/1046ab86/695a51/1درصد2/0
b92/1071a59/701a52/1درصد3/0
a48/1093ab17/689b58/1درصد5/0

Pooled SEM58/580/602/0
P-value03/004/0008/0

روزگی42تا 22روزگی42تا 22روزگی42تا 22
)گرم:گرم(ضریب تبدیل )گرم(افزایش وزن )گرم(مصرف خوراك 

b93/4531a03/1962a31/2شاهد
b24/4550b51/1925b36/2درصد1/0
a40/4571b87/1940b35/2درصد2/0
b37/4558c21/1897c40/2درصد3/0
a81/4577d28/1877c44/2درصد5/0

Pooled SEM16/206/703/0
P-value02/001/0006/0

روزگی42تا 1روزگی42تا 1روزگی42تا 1
)گرم:گرم(ضریب تبدیل )گرم(افزایش وزن )گرم(مصرف خوراك 

c13/5597a14/2649a11/2شاهد
bc37/5609c22/2601b15/2درصد1/0
bc84/5618b73/2636b13/2درصد2/0
b29/5630c80/2598b16/2درصد3/0
a29/5671d45/2567c20/2درصد5/0

Pooled SEM31/954/202/0
P-value01/005/0002/0
، 2/0، 1/0، 0: (شاملسطوح مصرفی پودر دارچین در جیره -1).>05/0P(باشند دار میدهنده اختالف معنیهر ستون نشانهاي با حروف متفاوت درمیانگین

.)درصد5/0و 3/0

ارش شده دارچین از مواد فعالی ر این، گزبعالوه 
برخوردار بوده که این ) UgenolوCinnamaldehyde(نامبه

خوراك و تسریع رشد ترکیبات موجب افزایش راندمان 
رابطه لی و همکاان در این ). 21،5(شوند در پرندگان می

ن کردند استفاده از دارچین در جیره، موجب ابی) 18(
،در نهایتافزایش میزان ترکیبات فوق در خوراك و 

ما به ا. شودهاي گوشتی میجوجهعملکردموجب بهبود 
هاي تغذیه شده با روزگی، گروه42هر طریق در 

عملکردرچین در این مطالعه، هاي حاوي پودر داجیره
، تري را نسبت به گروه شاهد از خود نشان دادندضعیف

سطوح مصرفی این گیاهاکه این امر ممکن است ب
.در جیره مرتبط باشدداروئی

هاي خونیتابولیتم
از تجزیه اجزاي پالسماي خون نتایج حاصل 

در تغذیه شده با تیمارهاي آزمایشیي گوشتیهاجوجه
نتایج حاکی از اختالفات . ستگردآوري شده ا3جدول 

و LDL،ASTداري در بین تیمارها براي گلوکز، معنی
ALT05/0(باشد میP<( .داري اما هیچ اختالف معنی

گلیسرید و کلسترول مشاهده براي تريهاگروهدر بین 
ترین مشاهده شد که بیشبارهدر این . )<05/0P(نشد 

ترین و و بیشچهارمربوط به تیمارASTو LDLسطوح 
. بود5نیز مربوط به تیمار ALTترین سطوح گلوکز و کم

شاهد ترین سطح گلوکز مربوط به تیمار عالوه بر این، کم
LDL ،ASTگلیسرید، ترین سطوح کلسترول، تريو کم

یافت کننده پودر هاي درگروهمتعلق به نیز ALTو 
. بوددارچین 

درصد 3/0هایی که هدر جوجALTدر این مطالعه، 
طور هایشان دریافت کردند بهپودر دارچین در جیره

توان بیان داشت در نتیجه می. داري کاهش یافتمعنی
اثرات تواند بور از پودر دارچین در جیره میزکه میزان م

دنبال داشته بههاجوجهروي فعالیت کبدرا داريمعنی
روي صورت گرفتهدر برخی مطالعات).17،5(باشد 

گیاهانی از قبیل گیاهان داروئی نشان داده شده که 
و کلسترول سرم LDL، گلیسریدآویشن، سطوح تري

و یا )6(د ندهی را افزایش میهاي گوشتجوجهخون 
داري روي کلسترول اهانی از قبیل گزنه هیچ اثر معنیگی

طبق آزمایشات کوچکسرائی و .)12(پالسما ندارند 
پالسماي AST ،ALTمیزان کلسترول، ) 15(همکاران 

هاي گوشتی با مصرف دارچین تحت تأثیر قرار جوجه
گرم در میلی250روزگی مصرف 49ت ولی در نگرف
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20........... ...........................................هاي گوشتیهاي داخلی جوجههاي خونی و وزن اندام، فراسنجهعملکردتأثیر سطوح متفاوت پودر دارچین بر 

داري در م پودر دارچین، موجب افزایش معنیکیلوگر
.هاي گوشتی گردیدگلیسرید خون جوجهسطح تري

درصد 1/0بیان داشتند افزودن ) 10(و همکاران فیکس
و افزایشALTدارچین به جیره، موجب کاهش سطح 

.هاي گوشتی گشتفعالیت فاگوسیتوزي پالسماي جوجه
کردگزارشطی تحقیقی مشابه رنیز د) 3(کاسی -ال

LDLمصرف دارچین موجب کاهش سطوح کلسترول و 
هاي قرمز خون در و افزایش سطوح هموگلوبین و گلبول

برخی مطالعات روي دارچین بیان.شودماکیان می

HMG-COAکنند که این گیاه داروئی فعالیت آنزیم می
هارا در موش) در متابولیسم کلسترولنقش (ردوکتاز 

منجر به کاهش میزان کلسترول پالسما مهار کرده که 
اکسیدانی شود که ویژگی آنتیتصور می).17(شودمی

هاي آزاد پراکسیداسیون و ایجاد رادیکالوع دارچین از وق
که شاید علت افزایش ،)8(کاهددر بافت چربی می

با مصرف دارچین در این مطالعه LDLگلیسرید و تري
.نیز با این ویژگی مرتبط باشد

هاي خونی متابولیتتاثیر تیمارهاي آزمایشی روي -3جدول 
گلوکزتیمارها

)mg/dl (
کلسترول

)mg/dl (
گلیسریدتري
)mg/dl (LDL mg/dlAST IU/LALT IU/L

c43/21802/10637/119ab30/83a18/223c38/4)افزودنیبدون (شاهد 
b40/23236/10109/120c66/68b44/213b44/4پودر دارچیندرصد1/0
b78/23064/11372/122bc28/71b38/211ab62/4پودر دارچیندرصد2/0
b06/23411/10904/124a16/84a47/224d86/3پودر دارچیندرصد3/0
a86/24531/10698/108ab53/83ab81/220a71/4پودر دارچیندرصد5/0

Pooled SEM52/189/338/584/379/211/0
P-value02/038/061/001/003/0007/0
).>05/0P(باشند دار میدهنده اختالف معنیهر ستون نشانهاي با حروف متفاوت درمیانگین

وزن اندام هاي داخلی
رچین روي هاي حاصل از بررسی اثرات پودر داداده

هاي گوشتی هاي داخلی جوجهدرصد وزن برخی از اندام
ایج این طبق نت. گردآوري شده است4در جدول 

براي درصد وزن داري مطالعه، هیچ اختالف معنی
ها وجود نداشت در بین تیمارسکوم پانکراس و

)05/0P>(داري براي درصد وزن ، اما اختالفات معنی
ها مشاهده شد بین گروهچربی محوطه بطنیکبد و

)05/0P<( . درصد ترینترین و کمبیش،3طبق جدول
. بود3و 2هاي ترتیب مربوط به تیماروزن کبد به

چربی محوطه بطنی ترین درصد وزن ترین و کمبیش
.)<05/0P(بود3و 4هاي ترتیب مربوط به تیمارنیز به
هاي گوشتی بازده الشه جوجهبیان کرد) 4(یک کال

، کهیابدهاي ضروري بهبود میبا مصرف مخلوط روغن
تواند ها میافزایش بازده الشه در جوجهیکی از علل

ها باشد آمینه در بافتافزایش متابولیسم اسیدهاي 
200ppmبیان داشتند مصرف ) 3(کاسی -ال.)20(

هاي گوشتی، موجب جوجهبه وسیلهعصاره دارچین 
و کاهش چربی محوطه دان و کبدافزایش وزن سنگ

ها با نتایج ، که این یافتهشده گروه شاهد ی نسبت ببطن
النگهوت عالوه، هب.خوانی داشتحاصل از مطالعه ما هم

هاي ضروري گزارش کردند روغن) 16(ان رهمکاو

هاي ر دارچین موجب افزایش ترشح آنزیمموجود د
کبد ماکیان عملکردس و افزایش هضمی غده پانکرا

در این خصوص عنوان شده افزایش چنینو هم، شودمی
متابولیسم کربوهیدرات، چربی و پروتئین در کبد 

موجب افزایش جیره زمان با مصرف پودر دارچین در هم
1/0در مطالعه ما نیز مصرف . شودمیهاوزان این اندام

فزایش وزن کبد درصد پودر دارچین در جیره موجب ا
2/0هاي تغذیه شده با جوجه، با این حالشدهاجوجه

بد را ترین وزن کدرصد از این گیاه داروئی در جیره، کم
.دادندها نشان نسبت به سایر گروه

) TBA(اسید تیوباربیتوریک
هدف از سنجش این فاکتور، ارزیابی کیفی گوشت 

ضر سطوح طبق نتایج مطالعه حا. ها بودالشه جوجه
داري را براي هاي معنیمختلف پودر دارچین تفاوت

ها در بین گروهThiobarbituric acid(TBA(فاکتور
TBAترین عدد بیش). 4جدول ) (>05/0P(ایجاد کرد 
4ترین نیز مربوط به تیمار تیمار شاهد و کممربوط به 

گزارش شده .بوده است) پودر دارچین% 3/0(
هاي غیراشباع بدن موجب تولید اکسیداسیون چربی

ها و هاي آزاد گشته که این ترکیبات به سلولرادیکال
.بافت هاي بدن صدمه وارد می کنند
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21........... ................................................................................................................1395بهار و تابستان / 13شماره / سال هفتمي تولیدات دامیاهپژوهش

هاي گوشتی گوشت الشه جوجهTBAهاي داخلی و میزان ارهاي آزمایشی بر درصد وزن اندامتاثیر تیم-4جدول 
2TBA)درصد(وزن پانکراس)درصد(وزن چربی بطنی)درصد(وزن سکوم)درصد(وزن کبدهاتیمار
1ab15/239/3bc722/0203/0a989/0شاهد

1/0 %a20/293/2ab807/0206/0b972/0
2/0 %c08/231/3c658/0236/0c934/0
3/0 %bc11/214/3a895/0184/0d888/0
5/0 %ab21886/2a888/0193/0b969/0

Pooled SEM02/026/003/031/002/0
p-value009/022/001/008/0001/0
).>05/0P(باشند دار میدهنده اختالف معنیهاي با حروف متفاوت در هر ستون نشانمیانگین

).درصد5/0و 3/0، 2/0، 1/0، 0: (سطوح مصرفی پودر دارچین در جیره شامل-1
.در هر کیلوگرم گوشت) Malondialdehyde(گرم مالوناآلدئیدمیلی-2

نیز در اثر )TBA(وریک اسیدـــباربیتتیو
لذا در ؛وجود آمدهه هاي الشه باکسیداسیون چربی

عنوانموجودات زنده، از این فاکتور بهمطالعات روي
هاي گوشت الشه شاخصی از میزان اکسیداسیون چربی

ر این خصوص بیان شده د). 24،8(شود استفاده می
خی از گیاهان، داراي فنولی موجود در برترکیبات پلی
بوده و موجب بهبود کیفیت اکسیدانی فعالیت آنتی

این ترکیبات با طبق گزارشات، ). 8(گردند گوشت می
را به ها هاي هیدروکسیل وارد واکنش شده و آنرادیکال

هماهنگ با ). 24(کنند ترکیبات غیر فعال تبدیل می
بیان داشت که مصرف پودر ) 8(مطالعه حاضر، دهولی 

د هاي آزاارچین در جیره موجب کاهش رادیکالد
اي گوشت الشه و هپراکسید، کاهش اکسیداسیون چربی

نتایج این . شودها میاکسیدانی موشان آنتیافزایش تو
مانند گزارشات سایر مطالعات صورت گرفته روي مطالعه 

گیاهان داروئی، به پتانسیل عمل دارچین در جهت 
. اردکاهش سطح پراکسیداسیون گوشت الشه اشاره د

طور مشابه بیان کردند نیز به) 10(فیکس و همکاران 
درصد پودر دارچین در جیره، موجب کاهش 1/0مصرف 

هاي گوشتی ان مالوناآلدئید در پالسماي جوجهمیز
از سويعالوه، طی آزمایش صورت گرفته هب. شودمی

نیز نشان داده شده که ) 22(پور و همکاران مهدي
گرم در میلی200ن پودر دارچین در میزان افزود

هاي بلدرچین انگوشت رTBAکیلوگرم، از میزان 
همچنین در این رابطه نشان داده شده که . کاهدمی

طور اروئی از قبیل چاي سبز و گزنه بهگیاهان د

الشه TBARSداري موجب کاهش سطح معنی
این ). 28،24،11(شوند هاي گوشتی میجوجه

اثراتی پس دانشمندان نیز بیان داشتند که وقوع چنین 
فنولیک رکیبات پلیدلیل تاز مصرف این گیاهان به

چین نیز از این قاعده که به نظر داربوده ها موجود در آن
زمان مطابق نتایج مطالعه حاضر، هم. باشدمستثنی نمی

درصد در 3/0با افزایش سطح پودر دارچین تا میزان 
طور ها نیز بهگوشت الشه جوجهTBAجیره، میزان 

آن خطی کاهش یافت، ولی در زمان مصرف سطح باالي 
ناآلدئید عضله ران کمی به میزان مالو) درصد5/0(

درستی شناخته نشد وضوع بهکه علت این مافزوده شد
ز سطوح بسیار باالي نظر ممکن است استفاده اولی به

اکسیدانی طبیعی در جیره طیور، موجب ترکیبات آنتی
. ایجاد اثرات معکوسی در این زمینه گردند

عه نشان داد که افزودن سطوح این مطال،طور کلیبه
تواند اثرات پودر دارچین به جیره، میمتفاوت 

هاي خونی و متابولیتعملکردداري را روي معنی
طور که همان. هاي گوشتی به همراه داشته باشدجوجه

در نتایج دیده شد پودر دارچین توانست در جهت 
از ، اما دشوموثر واقع کاهش وقوع اکسیداسیون الشه نیز 

تولیدي عملکردجایی که دارچین اثرات مثبتی را بر آن
5/0تا 1/0نظر افزودن مقادیر پرندگان ایجاد نکرد، به

از نظر هاي گوشتی تجاري پودر دارچین در جیره جوجه
با این حال تحقیقات . باشدمقرون به صرفه نمیاقتصادي 

تري در این زمینه نیاز است تا بتوان به مکانیزم و بیش
.اثرات دقیق دارچین در تغذیه طیور پی برد
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The Impacts of Different Levels of Cinnamon Powder (Cinnamomum veru) on
Performance, Blood Metabolites and Inner Organs Weight of Broilers

Kayvan Shirzadegan1 and Vahid Rezaeipour2

Abstract
The purpose of this research was to study the addition of cinnamon powder in diet, on productive

performance, blood metabolites and inner organs weight of broiler chickens. Therefore, an experiment
was carried out with two hundred and twenty five male broiler chicks Ross 308 in form of a completely
randomized design with 5 treatments and three replicates during 42 days. Treatments were involving: 1-
control group (basal diet without any additive), 2- basal diet plus 0.1 % cinnamon powder, 3- basal diet
plus 0.2 % cinnamon powder, 4- basal diet plus 0.3 % cinnamon powder, 5- basal diet plus 0.5 %
cinnamon powder. The results of this research showed that cinnamon powder has no significant effect on
the blood cholesterol, triglyceride and caecum levels plus percentage of pancreas weight (P>0.05).
Whereas, addition of cinnamon powder induced significant effects on the glucose, LDL, AST, ALT, TBA
and some of the inner organs weight percent such as liver and abdominal fat (P<0.05). According to the
results, the highest TBA number was related to control treatment and the lowest was also related to
treatment 4. Moreover, the highest and the lowest glucose level were belong to 0.5 % and control groups
respectively, and the highest LDL and AST levels and the lowest ALT levels were also belong to 0.3 %
cinnamon powder treatment. Furthermore, according to addition of this medicine herb into diet was
affected the broilers performance from 1 to 42 days old (P<0.05), so that, at 42 days old the highest feed
conversion ratio and the lowest weight gain were related to 0.5 % treatment. In respecting on the 42 days,
the broilers performance was decreased through additive received groups than control group, as a result
addition of cinnamon powder in aforementioned levels should be have caution in broiler chicks.

Keywords: Broiler chickens, Cinnamon powder, Medicinal plants, Performance
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