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بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن دارچین با آنتیمختلف پودرسطوحاثر
هاي گوشتیخصوصیات الشه جوجههاي داخلی و اندام

3و حسن کرمانشاهی3، حسن نصیري مقدم2حسن آبادي، احمد1محمد علی بهروز لک

چکیده
بیوتیک ویرجینیامایسین و چین با آنتیاین آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف پودر دار
یکروزه قطعه جوجه384هاي گوشتی با پروبیوتیک پریماالك بر صفات عملکرد و خصوصیات الشه جوجه

. روز انجام گرفت42قطعه پرنده در هر تکرار به مدت 12تکرار و 4تیمار، 8در قالب طرح کامالً تصادفی با 
درصد 2/0+جیره پایه-3درصد پودر دارچین 1/0+جیره پایه- 2ایه جیره پ-1: تیمارهاي آزمایشی شامل

پریماالك +جیره پایه-6پریماالك + جیره پایه- 5درصد پودر دارچین 3/0+جیره پایه-4پودر دارچین 
درصد 2/0+یسینویرجینیاما+ جیره پایه-8ویرجینیامایسین +جیره پایه-7درصد پودر دارچین 2/0+

. )P>05/0(بود دارمعنیبین تیمارها مصرف خوراك اختالف از نظر در دوره آغازین . در دارچین بودندپو
در در بین خصوصیات الشه . داري را از نظر آماري نشان ندادندسایر صفات مربوط به عملکرد اختالف معنی

داري باعث کاهش معنی4و 2در تیمارهاي به ترتیب پودر دارچیندرصد3/0و 1/0افزودنروزگی 42سن 
تیمارهاي آزمایشی تأثیر چشمگیري بر عملکرد که نتایج این آزمایش نشان داد.شدشکمیچربی محوطه 

پودر دارچین به جیره درصد3/0و1/0هاي گوشتی نشان ندادند ولی افزودنو خصوصیات الشه جوجه
.شدشکمیداري چربی محوطه باعث کاهش معنی

جوجه گوشتی،عملکرد، پروبیوتیک،بیوتیکآنتی،پودر دارچین: یديهاي کلواژه

مقدمه
محرك رشدهايبیوتیکاستفاده از آنتی

در تعدادي از کشورهاي اخیر سال 50در طی 
اروپایی مجاز بوده است ولی استفاده از این

مقاومت به دلیل ایجاد پدیدهترکیبات

بیوتیکی آنتیهايو تجمع باقیماندهباکتریایی
به این مقاومتدر تولیدات دامی و انتقال 

اي را در ارتباط با هاي عمدهانسان نگرانی
.ها به وجود آورده استبیوتیکاستفاده از آنتی

از سال طوري که استفاده از این ترکیباتهب

)behrouz.lak@gmail.com:نویسنده مسوول(و دانشجوي دکتري دانشگاه ارومیهدانشگاه فردوسیسابقدانش آموخته-1
ی دانشیار و استاد، دانشگاه فردوس-3و 2

4/3/92:تاریخ پذیرش25/7/91: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
پژوهشهاي تولیدات دامی
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26.................................................................................. هاي داخلی بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، وزن انداماثر سطوح مختلف پودر دارچین با آنتی

در کشورهاي عضو اتحادیه اروپا ممنوع 2006
تالش براي جستجوي بنابراین.شده است

هاي جایگزین در پرورش دام افزایش فزودنیا
ها و ها، پروبیوتیکبیوتیکپري. استیافته

هستند هایی فزودنیمورد از اسهاسیدهاي آلی 
اي را کاهش هاي رودهکه مشکالت و بیماري

از .بخشندداده و عملکرد طیور را بهبود می
شامل آنهاهاي طرف دیگر گیاهان و فرآورده

و یا مواد های، اسانسهاي گیاهعصاره
رشد هاياز جمله محركآنهادهنده تشکیل

جایگزین هستند که به علت خصوصیات 
ضدمیکروبی که دارند در صنعت خوراك دام و 

اند هــرار گرفتــش قــورد آزمایــمور ــطی
گیاه دارچین بواسطه .)5،11،20،21،23(

رایحه خاصی که دارد معموال در صنعت 
طیور مورد استفاده قرار گرفته خوراك دام و 
این، این گیاه داراي خصوصیات است، عالوه بر

آنتی اکسیدانی، آنتی باکتریایی، کاهش دهنده 
هاي دستگاه گوارش مثل زخم درد، ضد آسیب

همچنین این گیاه داراي اثرات . باشدمعده می
عنوان کاهش دهنده ه ضدالتهابی بوده و ب

غیانی و همکارانط. )8(باشدالتهاب مطرح می
با مطالعه روي اثرات پودر گیاه سیر و )24(

بیوتیک روي دارچین در مقایسه با گروه آنتی
سرم و بیوشیمی عملکرد، پاسخ ایمنی، 

بررسی و گوشتی هايفاکتورهاي خونی جوجه
در پودر دارچینسازيکه مکملگزارش کردند

42و 28در1قسمت در میلیون2000سطح
بدن را بطور چشمگیري افزایش روزگی وزن 

پرندگانی که جیره مکمل شده را در روز .داد
دوره پرورشی دریافت کردند ضریب تبدیل 28

طور هدر مقایسه با گروه شاهد بآنهادر غذایی

در عین حال، آزمایش . داري کاهش یافتمعنی
کافی در مورد اثرات افزودن پودر دارچین 

بیوتیک به جیره بیوتیک و پروهمراه با آنتی
هاي در جوجهآنهاغذایی و مقایسه اثرات 
هدف از بنابراین. گوشتی انجام نشده است

اي انجام این تحقیق بررسی اثرات مقایسه
با پروبیوتیک سطوح مختلف پودر دارچین

بیوتیک ویرجینیامایسین یـاالك و آنتـپریم
هايروي عملکرد و خصوصیات الشه جوجه

.باشدوزگی میر42گوشتی تا سن 

هامواد و روش
با تصادفیدر قالب طرح کامالًاین آزمایش

گوشتی یکروزه خروسقطعه جوجه384
پرنده در 12تکرار و 4تیمار، 8با ) 308راس (

مورد آزمایشتیمارهاي .گرفتهر تکرار انجام 
، جیره )T1(شاهدجیره پایه یا شاملبه ترتیب

، جیره )T2(در دارچینپودرصد1/0+پایه
، جیره )T3(پودر دارچیندرصد2/0+پایه
، جیره )T4(پودر دارچیندرصد3/0+پایه
+جیره پایه،)T5(پروبیوتیک پریماالك+پایه

پودر درصد2/0+پروبیوتیک پریماالك
بیوتیک آنتی+، جیره پایه)T6(دارچین

+هــره پایــ، جی)T7(نیامایسینــویرجی
درصد2/0+ ویرجینیامایسینبیوتیک نتیآ

بیوتیک و آنتی. بودند)T8(پودر دارچین
پروبیوتیک استفاده شده در این آزمایش 

هاشرکت سازنده به جیرههايطبق توصیه
ک ــوتیــبییــوریکه آنتــطهب.دــاضافه ش

15ویرجینیامایسین در دوره آغازین به میزان 
10دي به میزان بعيهاگرم در تن و در دوره
همچنین .اضافه شدهاهگرم در تن به جیر

1- Part per million (ppm)
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پروبیوتیک پریماالك طبق توصیه شرکت 
گرم در 900سازنده در دوره آغازین به میزان 

گرم در تن و در دوره 454تن، در دوره رشد 
.گرم در تن به جیره اضافه شدند225پایانی 

تجاري استفاده شده در این آزمایش پریماالك
شامل ترکیبی از واخت کشور آمریکا بودهس

خشک شده در هوا (هاي لیوفیلیزه شده باکتري
: لهــاز جم)تــماد سخـــیله انجــه وســـب

، الکتوباسیلوس 1ئیسالکتوباسیلوس کا
و 3، بیفیدیوباکتر ترموفیلیوم2اسیدوفیلوس

هايجیره). 6(بود 4انتروکوکوس فاسیوم
،)روزگی1-10(ینبصورت جیره آغازآزمایشی

و جیره پایانی) روزگی11-24(جیره رشد
تهیه و طبق توصیه سویه ) روزگی42-25(

شیمیاییترکیب.سازي شدندآماده308راس 
اساس جداول خوراکی مورد استفاده برمواد

NRCمحاسبه جیره با استفاده از . بدست آمد
1دولــــج. ام شدـانجUFFDAافزار نرم

آزمایشی مورد استفاده در هايجیرهرکیبــت
هاتمامی جیره. دهداین مطالعه را نشان می

قرارهابصورت آردي در دسترس جوجه
آب و خوراك در تمام مدت آزمایش .گرفتند

. قرار داده شدهاآزادانه در اختیار جوجه
ساعت 23نوردهی در تمام طول مدت آزمایش

ه روز روشنایی و یک ساعت تاریکی در شبان
درجه 32درجه حرارت در هفته اول.بود

گراد بود و بعد از آن هر هفته تا رسیدن سانتی

.یافتدرجه کاهش می3درجه 22به دماي 
وزن و ضریب تبدیل مصرف خوراك، افزایش 

گیري در انتهاي هر دوره اندازههر پن غذایی
آزمایش از هر تکرار یک 42در روز .شدند

:شاملت مربوط به الشه پرنده کشتار و صفا
ها، تیره پشت ، بالهاناسینه، روزنمقادیر

قلب، سنگدان،معده،پیش، کبد، )گردن تا دم(
پانکراس، وزن و طول کل دستگاه گوارش و 

باشکمیروده کوچک و وزن چربی محوطه 
001/0دقت بادیجیتالیترازويازاستفاده

وزنتقسیمباسپسگیري شدنداندازهگرم
آنهانسبیوزنداخلی بر وزن زنده،هاياندام

همچنین وزن الشه بعد از . گردیدمحاسبه
کشتار جوجه و جداسازي سر، پاها، برداشتن 
پوست و خالی کردن امحاء و احشاء از بدن به 
عنوان وزن الشه در نظر گرفته شد، سپس با 

مربوط به الشه به وزن زنده، هايتقسیم اندام
به منظور . به دست آمدآنهاوزن نسبی 

محاسبه درصد الشه، وزن الشه بر وزن زنده 
ضرب 100تقسیم و عدد به دست آمده در 

حاصل از این آزمایش هايداده.)26(گردید 
و روش ) SAS)22افزار آماري با استفاده از نرم

آنالیز شدند و )GLM(خطی عمومیهايمدل
ند میانگین تیمارها با استفاده از آزمون چ

مورد 05/0در سطح احتمال اي دانکن دامنه
.قرار گرفتمقایسه 

1- Latobacillus casei 2- Lactobacillus acidophilus 3- Bifidobacterium thermophilum
4- Enterococcus faesium
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هاي آزمایشیو مواد مغذي جیره) درصد(ترکیب اقالم خوراکی -1جدول 

واحد 2500، المللی، کوله کلسیفرولواحد بینA ،8800ویتامین : شاملمکمل ویتامینه و مواد معدنی به ازاي هر کیلوگرم جیره- 1
4گرم، ریبوفالوین، میلی5/1گرم، تیامین،میلیB12 ،01/0گرم، ویتامین میلیK3 ،2/2المللی، ویتامین واحد بینE11المللی، ویتامین بین

8، پنتوتنیکاسید گرم،میلی5/2گرم، پیرودوکسین، میلی15/0بیوتین، گرم،میلی5/0گرم، اسید فولیک، میلی35، گرم، نیاسینمیلی
9/0گرم، ید، میلی2/0گرم، سلنیوم، میلی75گرم، منگنز، میلی65گرم، روي، میلی190گرم بتائین، میلی50گرم، کولین کلراید، میلی
.گرممیلی75گرم، آهن، میلی6گرم، مس، میلی

نتایج و بحث
صفات مربوط به عملکرد شامل افزایش 

وراك و ضریب تبدیل وزن روزانه، مصرف خ
.گیري شدنداي اندازهبصورت دورهغذایی

در حاصل از عملکرد رشد پرندههايداده
.شده استارائه2جدول

زنده باالترین میانگین وزندر دوره آغازین 

2/0مشاهده شد که شامل8در تیمار 
بیوتیک یــآنت+ینــودر دارچــپدــدرص

دوره آغازین درمچنینه.ویرجینامایسین بود
بود8بیشترین افزایش وزن مربوط به تیمار 

بین تیمارها مشاهده داري اختالف معنیولی
نشان دادند که ) 10(و همکارانالوینگر.نشد
رشدباعث بهبودهاي محرك رشدبیوتیکآنتی

جیره آغازین خوراکیاقالم
)روزگی10-1(

جیره رشد 
)روزگی24-11(

جیره پایانی 
)روزگی42-25(

16/5012/5465/58ذرت
14/4109/3723/33کنجاله سویا
4/0066/428/4روغن گیاهی
53/114/111/1سنگ آهک

54/158/145/1دي کلسیم فسفات
39/039/039/0نمک طعام

150/050/050/0مکمل ویتامینه و معدنی
34/021/013/0لیزین هیدرو کلراید-ال

40/031/025/0متیونین-دي ال
)محاسبه شده(مغذي مواد

295030503100)کیلوکالري در کیلوگرم(انرژي قابل متابولیسم 
91/2229/2187/19(%) پروتئین خام 

14/691/601/7(%)چربی خام 
93/112/219/2(%)اسید لینولئیک 

14/493/373/3(%)فیبرخام 
05/190/085/0(%)کلسیم 

45/045/042/0(%)فسفر قابل دسترس 
70/060/054/0(%)متیونین 

43/124/112/1(%)لیزین 
07/195/086/0(%)سیستین +ینمتیون

95/089/083/0(%)ترئونین 
61/15/139/1(%)آرژنین 
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باکتريراندمان مصرف خوراك شده و میزانو
را در لوله گوارشی 1نسینجیدیوم پرفرکلستر
همچنین .دهندمیهاي گوشتی کاهش جوجه

که سینامالدهید بهدریافتند) 16(و آحنلی
تواندمیدست آمده از اسانس گیاهی دارچین

نس و باکتریوئید جنیفعالیت کلستریدیوم پرفر
کتریوم و را به طور قوي و بیفیدوبا2فراژیلیس

الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس را به مقداري 
.کندکمتر مهار 
در دوره آغازین روزانهخوراكمصرف

بیشترین . داري را نشان داداختالف معنی
و 2/0ف خوراك در این دوره به تیمارهاي مصر

و ) 4و 3تیمار(درصد پودر دارچین3/0
درصد دارچین در ترکیب 2/0همچنین تیمار 

اختصاص داشت و ) 8تیمار (بیوتیک آنتیبا
درصد 1/0ر داري را با تیمااختالف معنی

درصد 2/0حاوي ر و تیما)2تیمار (دارچین
)7تیمار(دارچین در ترکیب با پروبیوتیک

، ولی با تیمار شاهد )P>05/0(نشان داد
همچنین کمترین . داري نداشتاختالف معنی

مربوط به مصرف خوراك در این دورهمقدار
کاهش خوراك مصرفی. بود7و تیمار 2تیمار 

تواند سودمند باشد، با کاهش از یک لحاظ می
افزایش وزن درمصرف خوراك و بدون تغییر 

در بدن منجر به بهبود ضریب تبدیل غذایی 
گزارش ها در جیره استفاده از فیتوبیوتیکاثر

این صفت در طی ،در ادامه). 25(شده است
ي رشد، پایانی و کل دوره اختالف هادوره

مطالعات . داري را بین تیمارها نشان ندادمعنی
ها و کـیر فیتوبیوتیـورد تأثــمحدودي در م

هاي گیاهی بر عملکرد، بات اسانسـیـرکـت
موادهاي گوارشی و قابلیت هضم فعالیت آنزیم

برخی از گیاهان و .وجود داردمغذي
هاي ح آنزیمهاي گیاهی هضم و ترشاسانس

طوري هب،دهندهضمی را تحت تأثیر قرار می
هاي هضمی، قابلیت که با افزایش ترشح آنزیم

هضم مواد مغذي را افزایش و باعث بهبود در 
.شوندیــتنظیم و ثبات فلور میکروبی روده م

ها بر أثیر این افزودنیــغیري بر تـایج متـنت
). 4،9(عملکرد پرنده گزارش شده است

گزارش کردند ) 15(ویسی و قرهسراییکوچک
درصد پودر دارچین در 05/0که استفاده از 

جیره باعث بهبود افزایش وزن بدن و ضریب 
تبدیل خوراك در دوره پایانی شد، که برخالف 

. باشددست آمده در این مطالعه مینتایج به
ق با این تحقیق، عدم نتایج اکثر محققین مطاب

ها را بر عملکرد با استفاده از تأثیر فیتوبیوتیک
جوش، شده با اسانس مرزنهاي مکملجیره

آویشن، دارچین و پودر سیر را گزارش 
شاید استفاده از ترکیبات ). 3،12،18(اندکرده

هاي گیاهی در مقایسه با فعال گیاه و اسانس
یوان خود گیاه نتایج بهتري بر عملکرد ح

مشخص شده است که همچنین . داشته باشد
هاي ضروري جیره ها و روغناثر فیتوبیوتیک
ها در معرض شرایط غیر بهینه زمانی که جوجه

بهداشتینظیر قابلیت هضم پایین جیره و یا(
گرددباشند ظاهر می) نبودن محیط

سطوحنبودنمناسبهمچنین). 2،17،18(
دردیگريلعاماستممکننیزشدهاستفاده
توسطکهايمطالعهدر.باشدعملکردکاهش

هايجوجهروي)7(همکارانوسیفتسی
ونآنیساسانسافزودنگردید،انجامگوشتی

گرممیلی200و100سطوحدر)بادیان رومی(
داريمعنیتفاوتنتوانستخوراكکیلوگرمدر

1- Clostridium perfringens 2- Bacteroides fragilis
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تیماربامقایسهدرعملکردهايفراسنجهدررا
همیندرحالیکه افزودن،کندایجادشاهد

کیلوگرمهر درگرممیلی400سطحدراسانس
افزایشمیانگینداري معنیطوربه،خوراك

پروبیوتیکافزودن.بخشیدبهبودراروزانهوزن
میانگیندرراتغییرينتوانستنیزاالكپریم
دروزن روزانهافزایشمتوسطوبدنزندهوزن

مورينتایج.نمایدایجادشاهدتیماربامقایسه
این درآمدهبدستنتایجبا)19(و همکاران

کردندگزارشمحققیناین. بودموافقآزمایش
به)الکتوباسیلوس(پروبیوتیکافزودنکه

برمفیدياثرنتوانستگوشتیهايجوجهجیره
روزانهوزنافزایشوبدنوزنهايفراسنجه

.باشدداشته

هاي گوشتیتیمارهاي آزمایشی بر صفات عملکرد جوجهاثر- 2جدول
SEM T8 T7 T6 T5 T4 T3 T2 T1 صفات عملکرد

)گرم(میانگین وزن بدن
1/5 8/201 7/188 3/201 8/198 1/200 6/195 5/179 195 روزگی10

25 6/674 8/614 4/617 3/624 1/669 7/624 7/574 5/612 روزگی24
3/61 4/2272 3/2037 3/2171 2152 2/2164 7/2217 2100 2270 روزگی42

)گرم در روز(افزایش وزن روزانه 
5/0 8/19 5/18 8/19 5/19 6/19 2/19 6/17 1/19 روزگی10-1
5/1 7/33 4/30 7/29 3/30 5/33 6/30 2/23 8/29 روزگی24-11
5/2 2/89 3/80 3/86 5/83 2/84 3/87 5/86 0/90 روزگی42-25
4/1 5/51 8/46 8/48 0/48 7/49 5/49 1/48 6/50 روزگی42-1

)گرم در روز(مصرف خوراك
6/0 3/25 a 4/22 b 8/23 ab 7/24 a 3/25 a 2/25 a 4/22 b 6/24 a روزگی10-1
8/2 6/56 2/57 5/57 6/56 8/62 1/58 9/55 3/60 روزگی24-11
6/4 7/164 5/157 2/162 2/168 1/160 3/165 1/158 1/175 روزگی42-25
9/1 6/91 8/85 9/86 5/87 1/89 9/87 4/85 92 روزگی42-1

ضریب تیدیل خوراك
04/0 28/1 2/1 2/1 26/1 29/1 31/1 27/1 31/1 روزگی10-1
08/0 94/1 88/1 93/1 87/1 87/1 89/1 98/1 02/2 روزگی24-11
06/0 84/1 96/1 88/1 01/2 90/1 89/1 83/1 94/1 روزگی42-25
03/0 77/1 83/1 77/1 82/1 79/1 77/1 77/1 82/1 روزگی42-1

.)>05/0P(باشند دار میت معنیبا حروف غیرمشابه داراي تفاوردیفهاي داخل هر میانگین
درصد پودر دارچین 3/0+ ، شاهد )T3(درصد پودر دارچین 2/0+ ، شاهد )T2(درصد پودر دارچین 1/0+ ، شاهد )T1(شاهد: تیمارها شامل

)T4(پروبیوتیک پریماالك + ، شاهد)T5( درصد پودر دارچین 2/0+پروبیوتیک پریماالك +، شاهد)T6( وتیک ویرجینامایسین بیآنتی+ ، شاهد
)T7( درصد پودر دارچین 2/0+ بیوتیک ویرجینامایسین آنتی+ ، شاهد)T8(.

اثر تیمارها  بر وزن بهمربوطنتایج
هايقسمتنسبیوزنو الشهداخلیهاياندام

روزگی در 42سن درگوارشدستگاهمختلف
و نتایج مربوط به صفات الشه در 3جدول 

آزمایشیتیمارهاي.شده استرائها4جدول
داري بر خصوصیات الشه و تأثیر معنی

هاي همچنین پارامترهاي مربوط به اندام
این نتایج با نتایج بدست. نداشتندداخلی بدن 
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مطابقت ) 12(همکارانوهرناندزآمده توسط 
استفاده از مخلوطنددارد که گزارش کرد

جوش و مرزنهاي گیاهی دارچین، اسانس
رم گرم در کیلوگمیلی200فلفل در سطح 

هاي داري بر وزن اندامهیچ تأثیر معنیجیره
. روزگی نداشت42و 21سنداخلی بدن در

نیز با استفاده ) 15(ویسی قرهوسراییکوچک
از سطوح مختلف پودر دارچین در جیره نتایج 

تنها صفتی که در . مشابهی را گزارش کردند
وزن چربی محوطه دار شدعنیاین پارامترها م

و 1/0(4و2بود، بطوریکه در تیمارشکمی
وزن چربی محوطه ) درصد پودر دارچین3/0

داري را با تیمار شاهد اختالف معنیشکمی
رسد که گیاه میبه نظر ). P>05/0(نشان داد

اکسیدانی و دارچین به دلیل خاصیت آنتی
دهنده کاهش(شرکت در متابولیسم لیپیدها 

اي باعث چنین نتیجه) کلسترول سرم خون
که با نتایج بدست آمده توسط ،)8(شده است

گزارش این محقق. ردمطابقت دا) 1(الکاسی
کرد استفاده از اسانس دارچین در سطح

باعث کاهشگرم در کیلوگرم جیرهمیلی100
مقایسه درکمیشوزن چربی محوطه دارمعنی

همچنین نتایج ). P>05/0(با گروه شاهد شد
داد که تیمارهاي مربوط به صفات الشه نشان

الشه و دیگر درصدداري بر اي تأثیر معنیجیره
این نتایج با نتایج بدست .صفات نشان ندادند
) 15(سرایی و همکارانآمده توسط کوچک

دست برخالف نتایج بهداشت، ولیمطابقت

این . بود) 14(و سانتوسایزابلآمده توسط
گزارش کردند استفاده از مخلوط محققان
100میزان هاي دارچین و میخک بهاسانس

در جیره باعث گرم در کیلوگرم جیرهمیلی
افزایش وزن گوشت سینه و بهبود بازده آن 

که تأثیر بهتر اسانس این گیاه، بهشده است
دلیل داشتن ترکیبات موثر و خالص در مقایسه 

استفاده در این آزمایش مورد با پودر دارچین 
تواند عامل دیگري که می. دهدرا نشان می

بیانگر عدم تأثیر پودر دارچین بر صفات الشه 
باشد مناسب نبودن سطوح استفاده شده در 

و پور حسینیبطوري که . باشداین آزمایش می
با استفاده از سطوح باالي پودر ) 13(یوسف 

در جیره به نتایج ) درصد2و 5/1(دارچین 
دهنده تأثیر مثبتی دست یافتند که نشان 

وزن سینه و وزن درصددار این سطوح بر معنی
. باشدروزگی می42هاي گوشتی تا جوجهران 

چین و ها در زمینه پودر داربه هر حال یافته
مستلزم وآن بر صفات الشه محدود بوده تأثیر 

.انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه است
با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه 

کرد که پودر گیرينتیجهتوان چنین می
دارچین مورد استفاده عمالً اثر چشمگیري بر 

هاي عملکرد پرنده و خصوصیات الشه جوجه
پودر دارچین در ولی افزودن شتنداگوشتی 
باعث کاهش به جیره درصد3/0و 1/0سطوح 

.داري چربی محوطه شکمی شدمعنی
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Effect of different levels of Cinnamon Powder, with Antibiotic and
Probiotic on Performance and Carcass characteristics of Broiler

Chickens

Mohammad Ali Behrooz Lak1, Ahmad Hassan Abadi2, Hassan Nasiri Moghadam3

and Hassan Kermanshahi3

Abstract
This study was carried out to investigate the effects of different levels of cinnamon

powder (CNP), with antibiotic (Virginiamycin) and probiotic (Primalac) on
performance and carcass characteristics in broiler chicks for 42 days using a completely
randomized design. A total of 384 day-old male broiler chicks (Ross 308) were
randomly assigned to 8 treatments , 4 replicates and 12 chicks per replicate. The
experimental treatments consisted of: Basal diet (BD), BD + 0.1% CNP, BD + 0.2%
CNP, BD + 0.3% CNP, BD + Primalac, BD + 0.2% CNP + Primalac, BD +
Virginiamycin and BD + 0.2% CNP + Virginiamycin. In starter period there were
significant differences among treatments for feed intake. No significant differences
were observed in among groups other performance parameters. Adding 0.1% and 0.3%
CNP in treatments 2 and 3 (T2,T3) significantly decreased abdominal fat pad weight at
42d of age. This study showed that inclusion of CNP in broiler diets had not remarkable
effects on performance, but adding 0.1% and 0.3% CNP significantly decreased
abdominal fat pad of broiler chicks.

Keywords: Cinnamon powder, Antibiotic, Probiotic, Performance, Broiler chicks
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