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 چکیده

حت تنش تهای گوشتی جوجهدر توانند که می کیبات فعالی می باشندو زردچوبه دارای تر پودر دارچین :زمینه مطالعاتی

صفات ، رشد پودر زردچوبه و دارچین بر عملکردافزودن  تأثیر این تحقیق به منظور بررسی  هدف: گرمایی مفید باشند.

طعه ق دویست روش کار: .در شرایط تنش گرمایی صورت گرفتهای گوشتی جوجههای خونی الشه و برخی فراسنجه

 (ارجوجه در هر تکر 10)تکرار پنج  درتیمار چهار  هبتصادفی  در قالب طرح کامالً (308 راس)جوجه نر یک روزه 

 5/0 اتغذیه شده ب و مادۀ افزودنی(بدون )تنش گرمایی و  شاهدگروه چهار آزمایشی شامل های گروه. نداختصاص یافت

 های آزمایشیبودند. جیره درصد از هریک( 25/0) دارچین زردچوبه ومخلوط درصد دارچین و  5/0درصد زردچوبه، 

قرار  استفاده مورد ایبه صورت دورهگراد سانتیدرجه  32 شرایط تنش حرارتی تحتو  روزگی  42 تا 25سن در 

 روزگی( و 42تا  25ی پایانی )دارچین )جداگانه یا باهم( در دوره مصرف زردچوبه ونتایج نشان داد که نتایج: . گرفت

های گوشتی در مقایسه با گیری جوجهروزگی( موجب افزایش مصرف خوراک و وزن 42تا  1ی آزمایشی )کل دوره

رین ضریب های تحت تنش گرمایی )و فاقد افزودنی در جیره( باالتدر دوره پایانی، جوجه (.>01/0P) تیمار شاهد گردید

-ریباعث کاهش تزردچوبه، دارچین و مخلوط هر دو . (>01/0P) تبدیل خوراک را در میان تیمارهای آزمایشی داشتند

یا  هزردچوبدرصدی  5/0به طورکلی، مصرف  گیری نهایی:نتیجه .(>05/0P)گلیسرید در مقایسه با تیمار شاهد گردید 

 .شدهای تحت تنش گرمایی منجربه بهبود عملکرد جوجه درصد از هرکدام( 25/0با هم ) یا و به تنهایی دارچین
 

  زردچوبه گلوکز،خوراک،  تبدیل ضریبگلیسرید، تریدارچین،  کلیدی: گانواژ

 
 مقدمه 

که اکثر مناطق ایران دارای شرایط آب وهوای  ییاز آنجا

بروز تنش گرمایی در لذا  باشندمیگرم وخشک 

ویژه در تابستان امری ه ب طیور پرورشهای سالن

کی تنش گرمایی ی (.1391)شربتی باشد میناپذیر اجتناب

 گرم و طیور در مناطق از مهمترین عوامل کاهش تولید

 بازده، کاهش موجب افزایش تلفات کهخشک است 

سیستم ایمنی کاهش قدرت و  خوراک، کاهش رشد

. (2013)چیفتچی و همکاران  شودمیهای گوشتی جوجه

 کاهش باز، -اسید توازندر  اختالل خون، pH افزایش
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 هایالکترولیت دفع زایشاف ،الشه چربیافزایش  تولید،

 جمله از هماتوکریت کاهش و خون شدن رقیق خون،

 هدایتی و عبدالوند) باشدمی گرمایی تنش دیگر عواقب

اسیدهای چرب غیر اشباع  یبا توجه به فراوان. (1389

، حساسیت آنها به پراکسیداسیون و تخریب زیاد غشا

رسد که ( و به نظر می2001 لسون و سامرزاست )

-ب لیپیدهای غشایی و آزادسازی تریزان تخریمی

گلیسرید و کلسترول بافتی به خون در پرندگان با قدرت 

بنابراین  اکسیدانی بیشتر خواهد بود.نتیآکمتر 

های مورد استفاده یکی از روشغذایی  دستکاری جیره

 برای حذف یا تعدیل اثرات دمای محیطی باال بر عملکرد

(. 2004 دبسکی و همکاران) باشدهای گوشتی میجوجه

های اکسیدانل حاضر تمایل به استفاده از آنتیدر حا

در تغذیه طیور به ویژه طبیعی حاصل از گیاهان دارویی 

اکسیدانی آنتی در حال افزایش است. تاکنون اثرات

عصاره زعفران  ،از گیاهان دارویی از قبیل نعناعبعضی 

کاران )کوثر و هم در طیور مشخص شده استو سماق 

زردچوبه یکی از گیاهان دارویی است که متعلق . (2007

از  غنیو  بوده (Zingiberaceae) بیلی زنجبه خانواده

 است. کورکومینوئیدیفنلی  ترکیبات

دمتوکسی کورکومین و  کورکومین، یکورکومینوئیدها 

زردچوبه هستند  هایرنگدانهبیس متوکسی کورکومین 

سرطانی، ضدالتهاب،  ، ضداکسیدانیهای آنتیکه فعالیت

 دندار کاهش دهنده کلسترول و ضد سموم کبدی

 ترکیب مهمترین کورکومین .)2011دانشیار و همکاران )

-یباشد که بر سیستم آنتفعال زیستی زردچوبه می

گذارد. می تأثیر های اکسیداتیو اکسیدانی و فعالیت

های فنلی موجود در ساختمان کورکومین نقش گروه

ممانعت از پراکسیداسیون لیپیدها و شکستن  مهمی در

توانایی از بین  هاگروهنماید. این ایفا می DNA ساختار

های سوپر اکسید، رادیکال هیدروکسیل، بردن یون

د. همچنین نو دی اکسید نیتروژن را دار اکسید نیتریک

های ضد اکسیداسیونی نزیمآزردچوبه با افزایش فعالیت 

و  سیداز، سوپراکسید دسموتازمانند گلوتاتیون پراک

د. نشوکاتاالز باعث کاهش پراکسیداسیون لیپیدها می

ها در اکسیدان آنتیاین گیاه دارویی با ممانعت از کمبود 

ها در مقایل آسیب بدن، محافظت از میتوکندری

و   ATP)از طریق از دست دادن )اکسیداتیو زودرس 

ی ها از مرگ سلولسلولاختصاصی نمودن فعالیت 

 .(1391)حسینی واشان و همکاران  کندجلوگیری می

زردچوبه با افزایش اسید معده و ترشح پپسین و کاهش 

دارد هرچند که  نقشموسین در بهبود زخم معده 

کورکومین باعث  .واضح نیست کامالًمکانیسم عمل 

افزایش فعالیت لیپاز پانکراسی، آمیالز، ترپسین و 

تعدادی  ).2000مکاران پالتل و هشود )کیموترپسین می

در  زردچوبهگرم  10و  3/3سطوح از محققین اثرات 

 همکاران و نوزریان)های گوشتی کیلوگرم جیره جوجه

در کیلوگرم  کورکومینگرم میلی 400سطح یا  (2011

ود برا بر به (2012 همکاران و )ساهینجیره کبک 

همچنین دورانی و همکاران . گزارش کردندعملکرد 

درصد  5/0های حاوی گزارش کردند که جیره (2006)

و  الشه کیفیتدرصدی  55باعث افزایش  زردچوبه

-می های گوشتیجوجه های داخلیافزایش وزن اندام

 Cinnamomum نام علمی با از گیاه دارویی دارچین شود.

zeylanicum به بوده و . این درخت همیشه سبز است

سرایی و کوچکرضایی تعلق دارد ) خانواده  برگ بوها

اصلی اسانس دارچین  اتترکیب (.2010همکاران 

سافرول، سینامیل استات، سینامیل  ،سینامالدئید، اوژنول

که فعالیتی شبیه به انسولین  هستندالکل و کارواکرول 

د. ندر درمان دیابت مفید باشد نتوانمی د وندار

 گسترشمسئول طعم،  دارچینهای اسانسی روغن

 اکسیدانی هستندمیکروبی و آنتیی، ضدفعالیت ضدالتهاب

محققان اثر آنتی (. 2013سانگ اوه و همکاران )

اکسیدانی دارچین را بیشتر مربوط به دو ترکیب اوژنول 

مصرف اوژنول  دانند.و متیل هیدروکسی چالکون می

فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و افزایش  بهبودباعث 

)مدرسی و  شودمیگلوتاتیون احیاء شده در سلول 

سرایی و همکاران رضایی کوچک 1388همکاران 
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در دارچین گرم میلی 250( نشان دادند که سطح 2010)

و افزایش  کاهش ضریب تبدیل کیلوگرم جیره باعث

 شود.های گوشتی میگلیسرید خون در جوجهتری

شود خوراکی میبهبود خوشموجب عصاره دارچین 

سازی جیره مکمل (.1998 فیلهو و همکاران_ مانسینی)

باعث بهبود عملکرد  قسمت در میلیون( 200) با دارچین

افزایش  .(2010ی)ال کاس شودمیهای گوشتی در جوجه

میکروبی تحریک هضم همچنین ویژگی ضد اشتها،

اوژنول و کارواکرول ید، ئدارچین به محتوی سینامآلد

 اوه سانگ (.1999تاباک و همکاران ) شودنسبت داده می

 و خصوصیات کیفیت ،بهبود عملکرد (2013) رانوهمکا

را هنگام مصرف دارچین یا  سطح ایمنیو  گوشت

های گوشتی در جوجه درصد جیره( 5) سینامآلدئید

 و اکسیدانیآنتی اثرات به توجه با بنابرایناند. نشان داده

بر هضم و ویژه به زردچوبه و دارچین گیاهان مفید

 که رسدمی نظر هب جذب و همچنین عملکرد طیور

 از ناشی منفی اثرات بتواند گیاهان این پودر از استفاده

 به. کند رفع گوشتی هایجوجه بدن در را گرمایی تنش

 زردچوبه و دارچین پودرافزودن  تأثیر  منظور  همین

 هایفراسنجه برخی ورشد  عملکرد بربه جیره غذایی 

 رد  گرمایی تنش شرایط در گوشتی هایجوجه و خونی

 .گرفت قرار بررسی مورد  تحقیق این

 

  هاو روشمواد

قطعه جوجه نر یک روزه  200ازبرای انجام این آزمایش 

پس از ورود به سالن  هاجوجه( استفاده شد. 308راس )

هر تکرار در جوجه  10و تکرار  پنجتیمار و چهار در 

ها در شروع آزمایش جوجه. میانگین وزنی ندقرار گرفت

روز بر روی  42ها در طول جوجهد. گرم بو 2±38

بستر پوشال پرورش یافتند و در تمام مدت آزمایش 

دسترسی آزاد به آب و خوراک داشتند. برنامه نوری به 

ساعت روشنایی و یک ساعت خاموشی بود  23صورت 

نور، تهویه و  و شرایط استاندارد سالن )دما،

درجه  32±1ناسیون( رعایت شد. تنش گرمایی یواکس

ساعت در شبانه روز  8ای )دورهنتی گراد به صورت سا

روزگی  25بعد از ظهر( از سن  5صبح تا  9و از ساعت 

های مختلف های گروهجوجهروزگی اعمال گردید.  42تا 

روزگی( و  10-1های مشابه آغازین )جیرهآزمایشی 

روزگی( را بدون هیچ افزودنی دریافت 24-11رشد )

های آزمایشی )جیره مایشیکردند. تیمارهای مختلف آز

اعمال روزگی  42تا روزگی  25از سن  گرمایی( و تنش

تنش گرمایی گروه  آزمایشی شاملتیمارهای گردید. 

و بدون افزودنی( و  گرمایی)پرورش تحت شرایط تنش

درصد 5/0 گرمایی تغذیه شده با تحت تنشتیمارهای 

گروه و  دارچیندرصد پودر 5/0 گروه ،زردچوبه پودر

 درصد25/0) دارچین و زردچوبهپودر  خلوطم

بر اساس ( بودند. دارچیندرصد 25/0و  زردچوبه

( در مورد زردچوبه 2012مطالعات دانشیار و همکاران )

( در مورد دارچین، 2013و همکاران ) اوه و سانگ

ن گیاهان برای بهبود درصد از هریک از ای 5/0سطوح 

و لذا بر اند های گوشتی مناسب بودهعملکرد جوجه

درصد از هر یک از این گیاهان فوق به  5/0سطوح 

 استفادهمخلوط این دو در تحقیق اخیر  5/0تنهایی و یا 

 گردید.

های آزمایشی از نظر انرژی، پروتئین و سایر تمام جیره

غذایی های جیره. (1)جدول  مواد مغذی یکسان بودند

 308های سویه راس بر اساس نیازمندیآزمایشی 

و دارچین زردچوبه پودر این تحقیق از  در شدند. تنظیم

 91/27حاوی استفاده گردید. زردچوبه  تازه هندی

-میلی 24/41 دارچین دارای وگرم بر ماده خشک میلی

روش از  .بودند کل ترکیبات فنلیگرم بر ماده خشک 

برای  (1970سیورس و دلی) گیری استانداردعصاره

 استفاده شد.  در سه تکرار ترکیبات فنلی تخمین
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 ترکیب جیره غذایی آزمایشی -1جدول 

 )کیلوگرم( اجزای جیره (1-10آغازین ) (11-24رشد ) (25-42پایانی )

 دانه ذرت 91/32 55/34 66/38

 دانه گندم 00/20 00/25 00/25

 درصد پروتئین( 44کنجاله دانه سویا ) 35/39 50/33 35/28

 روغن سویا 00/3 80/2 18/3

 دی کلسیم فسفات 10/2 15/2 15/2

 سنگ آهک 10/1 86/0 86/0

 لیزین-ال 29/0 22/0 20/0

 خلوص %98نال متیونی-دی 38/0 08/0 26/0

 1مکمل مواد معدنی و ویتامینی 5/0 5/0 5/0

 نمک طعام 37/0 34/0 34/0

 2ماسه - - 5/0**

 جمع کل 100 100 100

 )درصد( میزان مواد مغذی محاسبه شده جیره

 ماده خشک 99/85 19/86 83/85

 ( کیلو کالری بر کیلوگرم)انرژی قابل سوخت و ساز  2860 2920 2980

 پروتئین خام  99/21 00/20 99/17

 چربی خام  93/4 83/4 33/5

 فیبر  96/3 7/3 34/3

 کلسیم  00/1 9/0 89/0

 فسفر قابل دسترس 45/0 45/0 44/0

66/2 

79/0 

00 

88/0 

0.00 

97/0 

 نسبت کلسیم به فسفر

 کلر  33/0 3/0 29/0 پتاسیم

 سدیم  16/0 15/0 15/0

 متیونین  7/0 38/0 53/0

 لیزین  43/1 24/1 09/1

 آرژنین  53/1 37/1 22/1

 سیستین  –متیونین   07/1 73/0 86/0

 تریپتوفان  29/0 26/0 23/0

 تیروزین  98/0 89/0 81/0

 ترئونین  85/0 77/0 69/0

میلی گرم،  0/15یانوکوباالمین: واحد بین المللی، س 18واحد بین المللی، آلفا توکوفرول استات:  9000هر کیلوگرم جیره حاوی مقادیر زیر بود: رتینول: 1

میلی گرم،  1/8میلی گرم، تیامین:  0/1میلی گرم، بیوتین:  500میلی گرم، کولین  30میلی گرم، نیاسین:  10میلی گرم، کلسیم پانتونات:  6/6ریبوفالوین: 

میلی  100میلی گرم، منگنز:  100)اتوکسی کوئین(:  دانمیلی گرم، آنتی اکسی 2میلی گرم، ویتامین منادیون:  1میلی گرم، اسید فولیک:  3پیرودوکسین، 

 میلی گرم.  2/0میلی گرم، سلنیوم:  1میلی گرم، ید:  50میلی گرم، آهن:  10میلی گرم، مس:  50گرم، روی: 
 سطوح مختلف زردچوبه و دارچین جایگزین ماسه در جیره پایانی گردید. 2
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لیتر میلی 10با  یا دارچین گرم پودر زردچوبهیک 

. عصاره حاصله از درصد مخلوط گردید 80متانول 

دقیقه  3به مدت  5000 صافی عبور داده شد و با دور

-و مواد شناور بر روی سطح جمع سانتریفیوژ گردید

 گیری ترکیبات فنلی استفاده گردید.و برای اندازهآوری 

 20با همراه نانومتر  760جی با جذب سنروش رنگ

 -و در معرف فولین موالر( 1) کربنات سدیم درصد

مخلوط گردید. اسید گالیک به عنوان  سیوکالتیو

 (. 2011 )دانشیار و همکاران شداستاندارد استفاده 

 مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک

های آزمایشی در طول دوره آغازین و های گروهجوجه

روزگی( و کل  42-25روزگی(، پایانی ) 24-1رشد )

گیری و محاسبه شدند. در روزگی( اندازه 42-1دوره )

( یک جوجه از هر واحد 42پایان دوره آزمایش )روز 

آزمایشی )تکرار( به طور تصادفی انتخاب و پس از 

های الشه و اندام کشی جهت بررسی خصوصیاتوزن

های خونی در هنگام کشتار داخلی کشتار گردید و نمونه

های حاوی مواد ضد آوری شد و سریعاً به لولهجمع

انتقال  EDTA))آمین تترا استیک اسید انعقادی اتیلن دی

های خونی )جهت بررسی داده شدند. پالسمای این نمونه

فیوژ در های خونی( به وسیله دستگاه سانتریوفراسنجه

گیری دقیقه جدا و تا اندازه 5به مدت  5000دور 

گراد درجه سانتی -20های خونی در دمای فراسنجه

ها، نگهداری شدند. پس از کشتار، الشه کامل، سینه، ران

چربی محوطه بطنی، طحال، سنگدان، کبد و قلب وزن 

های مختلف روده باریک و شدند. همچنین طول قسمت

گیری شد و وزن نسبی آنها به ازای ازهوزن آنها نیز اند

های وزن زنده بدن محاسبه گردید. برخی از فراسنجه

گلیسرید، کراتین، مانند گلوکز، کلسترول، تری خونی

 در این آزمایش با HDLاوره، آلبومین، پروتئین کل و 

 توسط و  (Alcyon 300,USA) اسپکتروفوتومتر دستگاه

های این گیری شدند. دادهدازهآزمون ان پارس کیت

 5تیمار و  4آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی با 

جوجه در هر تکرار با استفاده از رویه مدل  10تکرار و 

مورد آنالیز و  SAS(9.1)  نرم افزار (GLM)خطی 

 5بررسی قرار گرفتند. مقایسات میانگین در سطح 

 درصد با استفاده از آزمون دانکن صورت گرفت.
 

 نتایج

 رشد عملکرد

پودر زردچوبه، دارچین، دارچین و افزودن  تأثیر

، مصرف خوراک و ضریب وزنافزایش بر زردچوبه 

های گوشتی تنش گرمایی در جدول جوجهتبدیل خوراک 

مصرف همه تیمارهای  .نشان داده شده است 2

موجب آزمایشی )زردچوبه، دارچین و یا هر دو باهم( 

در مقایسه با تیمار گیری وزنمصرف خوراک و افزایش 

های جوجه(. در دوره پایانی، P<01/0) شاهد گردید

تحت تنش گرمایی )و فاقد افزودنی در جیره( باالترین 

ضریب تبدیل خوراک را در میان تیمارهای آزمایشی 

در کل دوره آزمایشی، تفاوت معنی  (.P<01/0) داشتند

ل داری بین تیمارهای آزمایشی برای ضریب تبدی

 . P)>05/0خوراک وجود نداشت )

 صفات الشه

 نتایج مربوط به وزن نسبی سینه، ران، بازده الشه، قلب،

طحال، کبد، چربی حفره بطنی، سنگدان، پانکراس، در 

داری نشان داده شده است. تفاوت معنی 3جدول شماره 

 هایاندام و های مختلف الشهبین وزن نسبی قسمت

وجود نداشت  ایشیآزم مختلف تیمارهای داخلی

(05/0P< همچنین .)سازی پودر دارچین و اثر مکمل

های گوشتی در شرایط زردچوبه بر طول روده جوجه

نشان داده شده است. تفاوت  4تنش گرمایی در جدول 

های مختلف روده داری بین وزن و طول قسمتمعنی

 . (>05/0P)همچنین کل روده دیده نشد 
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پودر دارچین، پودر های گوشتی تغذیه شده با ، مصرف خوراك و ضریب تبدیل جوجهافزایش وزنگین میان - 2جدول 

 زردچوبه، پودر دارچین و زردچوبه تحت تنش گرمایی

  تیمارها

 

درصد پودر 5/0 شاهد 

 زردچوبه

 پودر درصد5/0

 دارچین

دارچین و 

 زردچوبه

(25/0 +25/0) 

خطای 

 استاندارد

درصد 

 احتمال

 ()گرم زنافزایش و

 20/0 67/14 40/824 00/824 80/893 00/826  روزگی 24-1

 b75/1064 a67/1578 a70/1605 a92/1691 65/63 0001/0  روزگی 42-25

 b75/1890 a47/2472 a70/2429 a32/2516 65/66 0001/0  روزگی42-1

 خوراک )گرم( مصرف

 41/0 60/23 33/1279 76/1252 69/1346 69/1232  روزگی 24-1

 b5/2358 a2/3086 a3/3007 a9/3095 48/81 0001/0  روزگی 42-25

 b2/3591 a9/4432 b1/4260 a3/4375 25/89 0001/0  روزگی42-1

 ضریب تبدیل خوراک

 91/0 03/0 55/1 56/1 52/1 50/1  روزگی 24-1

 a21/2 b96/1 b94/1 b83/1 05/0 004/0  روزگی 42-25

 19/0 03/0 74/1 81/1 80/1 89/1  روزگی42-1
b-a هستند آماری لحاظ از داریهای با حروف متفاوت در هر ردیف دارای اختالف معنیمیانگین (01/0<P.) 

 

سینه، ران، کبد، قلب، پانکراس، گوشت بر وزن نسبی الشه، به جیره غذایی پودر دارچین و زردچوبه افزودن  تأثیر  -3 جدول

 های گوشتی تحت تنش گرماییوجهسنگدان و طحال ج چربی بطنی،

 درصد احتمال
 خطای استاندارد

 دارچین و زردچوبه

(25/0 +25/0) 

 درصد5/0

 دارچین

 درصد5/0

 زردچوبه
   شاهد 

 بازده الشه  62/56 20/58 22/58 50/58 65/0 45/0

 سینه  96/24 30/27 96/26 90/26 88/0 49/0

 هاران  48/16 86/17 10/17 83/17 48/0 31/0

 کبد  35/2 51/2 25/2 15/2 10/0 51/0

 قلب  56/0 61/0 60/0 52/0 03/0 80/0

 سنگدان  28/1 51/1 30/1 40/1 06/0 36/0

 پانکراس  23/0 20/0 25/0 20/0 01/0 57/0

 طحال  09/0 10/0 10/0 09/0 01/0 91/0

 چربی حفره شکمی  96/1 56/1 71/1 52/1 09/0 35/0
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وم پودر دارچین و زردچوبه برطول و وزن نسبی )وزن اندام بر درصد وزن زنده( ایلئوم، ژوژنوم و دئودن تأثیر  -4جدول 

 های گوشتی تحت تنش گرماییجوجه

درصد 

 احتمال

خطای 

 استاندارد

 دارچین و زردچوبه

(25/0 +25/0) 

 درصد5/0

 دارچین

 درصد5/0

 زردچوبه
   شاهد

 دئودنوم طول  12/1 35/1 40/1 26/1 04/0 61/0

 وزن دئودنوم  49/0 55/0 61/0 52/0 03/0 75/0

 طول ژوژنوم  74/2 46/3 56/3 96/2 10/0 38/0

 وزن ژوژنوم  47/1 62/1 66/1 42/1 09/0 85/0

 طول ایلئوم  18/3 56/3 42/3 97/2 10/0 75/0

 وزن ایلئوم  36/1 33/1 24/1 91/0 09/0 57/0

80/0 80/2 13/165 38/167 93/167 50/167 
 طول کل روده 

متر()سانتی  

  

  رمایی تحت تنش گ پودر دارچین و زردچوبه بر مقدار فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی تأثیر  -5جدول 
میلی) پروتئین کل

گرم در دسی 

(لیتر  

 آلبومین

 )درصد(

 کراتینین

)واحد بر 

 لیتر(

 اوره

)واحد بر 

 لیتر(

*c-HDL 

) میلی گرم/ 

 دسی لیتر(
 

 کلسترول

) میلی گرم/ 

 دسی لیتر(
 

گلیسیریدتری  

) میلی گرم/ 

 دسی لیتر(

 

 گلوکز

) میلی گرم/  

 دسی لیتر(

 

 تیمار

32/3 35/1 13/0 40/4 75/45 00/135 a75/73 a40/247  شاهد 

54/3 45/1 14/0 40/4 12/58 60/145 b60/46 a80/242 ( 5/0زردچوبه) 

48/3 45/1 12/0 00/4 75/60 60/146 b25/53 b00/220 ( 5/0دارچین) 

48/3 42/1 13/0 60/4 70/56 60/145 b00/46 a00/240 

دارچین و 

+ 25/0) زردچوبه

25/0) 

 خطای استاندارد 66/3 52/3 50/3 91/2 28/0 02/0 04/0 06/0

 درصد احتمال 02/0 03/0 68/0 32/0 91/0 96/0 64/0 88/0

 (>P 05/0) داری با هم دارندر ستون اختالف معنیهای با حروف التین متفاوت در همیانگین 

 لیپوپروتئین با چگالی باال*

 

 بحث

های سریع الرشد کنونی به مصرف خوراک جوجه

زیادی برای دست یابی به حداکثر رشد نیاز دارند. با 

این حال مصرف و متابولیسم خوراک در طیور باعث 

این شود ودر محدوده دمایی باال حرارت افزایشی می

به طبع  . مصرف خوراک پرنده ویابدمیحرارت تشدید 

ساز بدن طیور در دماهای باال کاهش  آن نرخ سوخت و

این پدیده بدتر شدن رشد و ضریب تبدیل  ۀیابد. نتیجمی

(. کاهش مصرف 1989خوراک خواهد بود )دونکوه 

و همچنین افزایش ضریب تبدیل در  گیریوزنخوراک و 

ی از همین پدیده است. تنش آزمایش اخیر نیز ناش

و مصرف خوراک در افزایش وزن گرمایی باعث کاهش 

-سانتیدرجه  34های گوشتی و تخمگذاردر دمایجوجه

شود )مجاهد و همکاران ساعت می 18گراد به مدت 

دند که تنش ( گزارش کر1997 )بونت و همکاران  (.2005

مصرف  (هفته 2به مدت ) گراددرجه سانتی 32گرمایی 



 1395سال /1شماره  26هاي علوم دامی/ جلد پژوهشنشریه                             و ...                                    دانشیار ،کنعانی باغبان     70

و را کاهش و قابلیت هضم افزایش وزن راک و خو

افزایش  های گوشتیدر جوجه خوراک راضریب تبدیل 

 تنش که کردند ( گزارش1998 کوپر و واشبورن )داد. 

 پایانى دوره ىمرحله در گرادسانتى درجه 32 گرمایى

 درصد 30 تا 20را گوشتى هاىجوجه وزن پرورش،

 که است هشد گزارش دیگر سوى از. دهدمى کاهش

 موجب زیاد، دماى جمله از ایجادکننده تنش عوامل

 که شوندپرندگان مى در کورتیکوستروئیدها ترشح

است. استفاده از پودر  رشد سرعت کندى آن نتیجه

دو گیاه تا حدی کاهش دارچین وزردچوبه و مخلوط این 

های گوشتی تحت تنش گرمایی را در عملکرد جوجه

توان از دالیل مطرح شده میآزمایش اخیر جبران کرد. 

ند مصرف خوراک را توابه طعم جیره اشاره کرد که می

 جیرهطعم قرار دهد. بهبود  تأثیر در پرندگان تحت

اشتهای جوجه گوشتی را باال برده و مقدار  غذایی

ارنر و همکاران، ) دهدمصرف خوراک را افزایش می

دند ( گزارش دا2013) همکارانراجپات و  (. البته 2010

-میلی 200های گوشتی با جوجهسازی جیره که مکمل

مصرف خوراک ی بر تأثیر در کیلوگرم کورکومینگرم 

و ضریب تبدیل گیری وزنندارد ولی باعث بهبود 

ا جات نه تنهشود.  گیاهان دارویی و ادویهخوراک می

بر سایر عوامل  تأثیر محرک هضم واشتها بوده، بلکه با

ت کمک کرده ش و سالمتی حیوانافیزیولوژیکی، به آسای

 همکاران فرانکیک و) بخشدو عملکرد را بهبود می

-باال در جوجهافزایش وزن (. مصرف خوراک و 2009

-زردچوبه ممکن است از فعالیت آنتیهای تغذیه شده با 

زردچوبه ناشی شود درصد  5/0سطح اکسیدانی بهینه 

تواند سنتز پروتئین را توسط سیستم آنزیمی که می

(. کورکومین 2011نوزریان و همکاران تحریک کند )

-فعالیت لیپاز، سوکراز و مالتاز را افزایش میهمچنین 

پالتل و شود )میخوراک که باعث افزایش هضم  دهد

( 2012و همکاران )ساهین همچنین  ). 1996همکاران 

سازی کورکومین لکه پاسخ کبک به مکم گزارش دادند

در شرایط تنش  گرم در کیلوگرم(لیمی 400 و 200)

ساعت در  8درجه سانتی گراد به مدت  34گرمایی )

و افزایش وزن روز( به صورت خطی در رابطه با 

مصرف خوراک نسبت به گروه شاهد افزایش یافت. 

تحقیق، موجب بهبود این استفاده از پودر دارچین در 

تنش گرمایی شده است.  شرایطمصرف خوراک در 

بر هایی در رابطه با اثرات سودمند دارچین البته گزارش

 همکاران سانگ اوه وطیور وجود دارد. مثال عملکرد 

و گیری وزندارچین باعث درصد  5( سطح 2013)

های گوشتی شده است. بهبود جوجهمصرف خوراک در 

و مصرف خوراک در مخلوط زردچوبه و افزایش وزن 

از از ترکیبات ضد میکروبی فعال  یاید ناشدارچین ش

سانگ ) کورکومین و سینامآلدئید در دو گیاه باشدقبیل 

های دارچین و عصاره(. مخلوط 2013اوه وهمکاران 

افزایش باعث بهبود  قسمت در میلیون( 200آویشن )

در خوراک ، مصرف خوراک و ضریب تبدیل وزن

اد فعال های گوشتی گردید که شاید ناشی از موجوجه

ید و اوژنول( به ئسینامآلد، آنها )تیمول و کارواکرول

 (. 2010 ال کاسی عنوان عوامل تحریک هضم باشد )

دهد گیاهان دارویی و میشواهدی وجود دارد که نشان 

جات و عصاره آنها باعث افزایش اشتها و تحریک ادویه

گرم میلی 200سازی . مکمل(2001 )کامل شودهضم می

بیوتیک آنتیروغن دارچین و  مدر کیلوگر

و ضریب تبدیل کبک را افزایش وزن  ،ویرجینامایسین

 (. 2013 پور و همکارانمهدیافزایش داد )

هنگام تولید هورمون کورتیکواسترون در بدن طیور، 

و موجب افزایش نیاز به  یافتهافزایش  تنش گرمایی

تحت شرایط گلوکونئوژنز و حفظ هوموستاز گلوکز 

 گاریگا(. 1980شود )هاروی و همکاران مییی تنش گرما

( گزارش کردند که انتقال گلوکز از 2005و همکاران )

 -های سدیمها از طریق افزایش ناقلژوژنوم جوجه

 .کندافزایش پیدا میدر شرایط تنش گرمایی گلوکز 

بیان کردند که با افزایش دمای  این محققین همچنین

ا برای جذب گلوکز محیط، موکوس روده ظرفیت خود ر

دهد. هاشمی و میبا حداقل مصرف انرژی افزایش 
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( گزارش دادند که تنش گرمایی به مدت 1386همکاران )

های خون جوجهساعت در روز باعث افزایش گلوکز  6

خون ناشی از تنش  . افزایش قندگرددمیگوشتی 

های تغذیه شده با دارچین مشاهده گرمایی در جوجه

کاهنده قند خون است به خاصیت نگردید که ممکن 

دارچین و افزایش انسولین و جذب گلوکز نسبت داده 

( نشان دادند که 2007و همکاران ) . سوباششود

سینامآلدئید موجود در دارچین باعث کاهش غلظت 

های موشگلوکز پالسما و افزایش انسولین پالسما در 

( گزارش 1996و همکاران ) گرائرت شود.نر دیابتی می

گراد به مدت سانتیدرجه  32 دایمی کردند که دمای باال

ی ندارد اما سطوح تأثیر اوریک پالسما اسید بر هفته  2

دهد. زردچوبه هم به مقدار قرار می تأثیر گلوگز را تحت

شود این گیاه اندکی باعث کاهش غلظت قند خون می

دیابت نوع دارای باعث کاهش قند خون موش سوری 

نین زردچوبه موجب مهار تولید گلوکز شود همچدوم می

(. 2008 فوجی وارا و همکاران) شوددر سلول کبدی می

تجویز کورکومین به موش صحرایی دیابتی همچنین 

آرون و ) موجب کاهش غلظت قند خون شده است

 (. 2002همکاران 

ها شامل، سینه، ران، این تحقیق وزن نسبی اندامدر 

تنش تأثیر   لب تحته، کبد، پانکراس، طحال و قرود

گرمایی قرار نگرفت و با تحقیق حسینی واشان و 

های گوشتی تحت تنش جوجهدر ( 2012همکاران )

( 2006دورانی و همکاران )البته گرمایی مطابقت دارد. 

های جوجهکه وزن نسبی سینه و ران در ند گزارش کرد

. یابدگوشتی تغذیه شده با پودر زردچوبه افزایش می

محققین نتایج مشابهی با تحقیق اخیر برای  اگرچه این

ازراقی -الهای داخلی مشاهده کردند. وزن نسبی اندام

ه در شرایط تنش گرمایی مقدار گزارش کرد ک (2008)

گلیسیرید خون کبوتر بیشتر از شرایط دمایی تری

-ین محقق معتقد است که افزایش تریطبیعی است. ا

، ناشی از ترشح گلیسیرید خون پرندگان در شرایط تنش

است. در آزمایش حاضر افزایش کورتیکوستروئیدها 

توان یمار تحت تنش را به تنش وارده میگلیسیرید تتری

گلیسیرید تیمارهای همچنین عدم افزایش تری .نسبت داد

توان به خاصیت آنتی اکسیدانی دیگر تحت تنش را می

های محیطی نسبت تنشنها و جلوگیری از اثرات مضر آ

و همکاران  عمادی اخیر، برخالف نتایج تحقیق د.دا

خون گلیسیرید غلظت تریگزارش کردند که ( 2007)

 تأثیر پرورش یافته در دمای طبیعی تحت هایجوجه

درصد  75/0و  5/0، 25/0سطوح ) تغذیه با زردچوبه

-درجه سانتی 3/33) تنش گرمایی. گیردقرار نمیجیره( 

ا کاهش عملکرد همراه ب ای(گراد به صورت دوره

دهد های گوشتی، چربی حفره بطنی را افزایش میجوجه

( گزارش 1980حسینی و کریگر )-(. ال1997)مندس 

ای گوشتی تحت هجوجهکردند که چربی محوطه بطنی 

درصد بیشتر از  54/1گراد، درجه سانتی 32دمای 

گراد درجه سانتی 22ورش یافته در دمای های پرجوجه

تنش دارای بیشترین درصد چربی تیمار تحت  .بود

در ( 2006 ) طغیانی و همکاران شکمی بود که با نتایج

گراد سانتیدرجه  33های گوشتی در دمای جوجه

سنتز مطابقت دارد. برخی از محققین معتقدند که 

هورمون  تأثیر در شرایط تنش تحتاسیدهای چرب 

سازی ذخیرهکورتیکوسترون در کبد افزایش یافته و 

شود به صورت چربی حفره شکمی بیشتر می انرژی

در این تحقیق سطوح کلسترول  .)2006 لین و همکاران)

های آزمایشی تغییر نکرد که با جیره تأثیر تحت HDLو 

زینلی و همکاران ( و1390رمضانی و همکاران )نتایج 

مطابقت داشته و با تحقیقات عمادی و همکاران  (1388)

 است. ( در تضاد 2003)( و کوچوک و همکاران 2007)

 

 نتیجه گیری

 5/0افزودن تحت شرایط تنش گرمایی بر اساس نتایج، 

دارچین و مخلوطی درصد  5/0پودر زردچوبه، درصد 

 به جیره درصد از هریک( 25/0) زردچوبه از دارچین و

-موجب افزایش عملکرد جوجهگوشتی های جوجهغذایی 

 گردد.های گوشتی می
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Abstract 

BACKGROUND: Cinamon and Turmeric have the active components that can be useful for the 

broiler chickens under heat stress condition. Objectives: This study was designed to investigate the 

effect of supplementation of turmeric and cinnamon powders on performance, carcass 

characteristics and some blood parameters of broiler chickens under heat stress. METHODS: Two 

hundred one-day-old male chicks (Ross 308) were allotted to four treatments with five replicates 

each (10 birds per replicate) based a completely randomized design. The treatments were: the 

control (heat stress and without any supplements), and the heat stressed birds fed the 0.5% turmeric, 

0.5% cinnamon, and a blend of cinnamon and turmeric (0.25% each). The experimental diets 

werefed during from day 25 to 42 of age and under the heat stress condition (32οC as cyclic). 

RESULTS: The results showed that the consumption of all experimental diets (turmeric, cinnamon 

and both together) increased the feed consumption and weight gain of broiler chickens as compared 

to the control during the finisher (25 to 42) and whole experimental period (1 to 42) (P<0.01). 

During the finisher period, heat stressed chicken had the highest feed consumption ratio (P<0.01). 

The consumption of experimental diets decreased the blood triglyceride as compared to the control 

(P<0.05). CONCLUSIONS: In conclusion, dietary consumption of 0.5% cinnamon and turmeric 

alone or together (0.25% of each one) improve the performance of broiler chickens under heat 

stress.    
 

Keywords: Cinnamon, Feed conversion ratio, Glucose, Triglyceride, Turmeric  

 


