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تأثٌر إضافة مسحوق القرفة ( )Cinnamomum cassiaالى العلٌقة فً الصفات النوعٌة للبٌض
وبعض صفات الدم لطائر السلوى الٌابانً .
عمار قحطان شعنون**

أركان برع محمد *

* أستاذ مساعد  -قسم الثروة الحٌوانٌة – كلٌة الزراعة – جامعة تكرٌت arkanbraa@yahoo.com
** مدرس  -قسم الثروة الحٌوانٌة – كلٌة الزراعة – جامعة دٌالى ammarshanoons@yahoo.com

المستخلص
أجرٌت هذه التجربة فً حقل السمان التابع لقسم الثروة الحٌوانٌة-كلٌة الزراعة –جامعة تكرٌت
للمدة من  0252-55-51ولغاٌة  0255-5-51استعمل فً هذه التجربة ( )84طائراً بعمر ( 02أسبوعاً
) واستمرت التجربة لثالث فترات انتاجٌة موزعة على ثالث معامالت ( اربع مكررات لكل معاملة وكل
مكرر ٌحتوي على اربع طٌور) مثلت المعامالت االولى (سٌطرة)  ،الثانٌة والثالثة إضافة  2.5 ، 2.2و
 %2.0من مسحوق القرفة الى العلٌقة على التوالًٌ .تضح من نتائج التحلٌل االحصائً للتجربة ان
إضافة مسحوق القرفة الى علٌقة طائر السلوى بنسبة ( )%2.0قد سجل ارتفاعا ً معنوٌا ً ( )p<0.05فً
معدل وزن البٌضة وارتفاع الصفار و وزن البٌاض فً حٌن لم تسجل أي فروقات معنوٌة فً كل من
ارتفاع البٌاض  ،وزن الصفار  ،وزن القشرة  ،سمك القشرة ،قطر الصفار وقطر البٌاض  ،ولقد لوحظ
اٌضا من النتائج ان اضافة مسحوق القرفة الى العلٌقة قد ساعد فً انخفاض معنوي ( )p<0.05فً
مستوى كل من سكر الكلوكوز والكولستٌرول والكلسٌ رٌدات الثالثٌة والبروتٌنات الدهنٌة واطئة الكثافة
جدا وحامض الٌورٌك والكرٌاتنٌن فً مصل الدم فضال عن زٌادة فً اعداد خالٌا الدم البٌض
والكلوبٌولٌن مقارنة بمجموعة السٌطرة فً حٌن كانت الفروق غٌر معنوٌة فً مستوى البروتٌن الكلً
والكالسٌوم فً مصل الدمٌ .ستنتج من الدراسة الحالٌة ان إضافة مسحوق القرفة قد عززت من تحسٌن
بعض الصفات النوعٌة للبٌض وخصوصاً وزن البٌضة وبعض صفات الفسلجٌة الدم طائر السلوى
الٌابانً قٌد الدراسة.
الكلمات المفتاحٌة  :طائر السلوى  ،القرفة  ،الصفات الفسلجٌة .

المقدمة
زاد االهتمام بالنباتات الطبٌة فً االونة االخٌرة عن غٌرها من المصادر الطبٌعٌة وذلك
الحتوائاا على المواد الفعالة التً لوحظ اناا قد لعبت دوراً فً تحسٌن الشاٌة والاضم واالمتصاص
ولتحسن كفاءة التحوٌل الغذائً وفً ضوء ذلك اشارت البحوث العلمٌة الحدٌثة الى ضرورة استخدام
النباتات الطبٌة بصورة علمٌة وذلك العتبارها مصدراً آمناً إلنتاج العقاقٌر واألدوٌة ( Tipuوآخرون
 )0222،وباإلمكان استخدام النبات ككل او أجزائه مباشرة أو بعد استخالص مادته الفعالة كاالستخالص
بالغلً او النقع بالماء البارد او استخالص العصار ة او االستخالص البارد وغٌرها كاالستخالص
بالمذٌبات .وتعتبر القرفة من النباتات الطبٌة التً القت اهتماما اذ ٌوجد هناك نوعان من القرفة السٌالنٌة
(  )Cinnamomum zeylanicumوالصٌنٌة ( )Cinnamomum cassiaوتمتاز
ـــــــــــــــ
تارٌخ استالم البحث . 0255 / 55 / 08
تارٌخ قبول النشر . 0250 / 1 / 02

األولى عن الثانٌة بأناا االفضل من بٌن انواع القرفة ( قدامة  )5991 ،وتمتاز من الناحٌة التركٌبٌة
بإحتوائاا على  %8زٌت طٌار وٌشكل مركب زٌت القرفة  cinnamaldehydeالنسبة العظمى منه
80

مجلة ديالى للعلوم الزراعية 2802 ، 08 - 08 : ) 2 ( 4 ،

محمد و شعنون

والذي ٌعزى له العدٌد من الفعالٌات الباٌولوجٌة ( خصوصا ً الدوائٌة) وٌلعب دوراً هاما ً كمسكن وخافض
لضغط الدم والحمى كما وتحتوي فً تركٌباا على مركب ٌوجٌنول  eugenolالذي ٌمتاز بكونه مادئا ً و
مركبات  cinnamylacetateو cinnamyl alcoholو  methoy cinnamal dehydeفضال عن
ومركبات تربٌنٌة ثنائٌة ومواد عفصٌة
حامض القرفة الذي ٌعرف بـcinnamic acid
وهالمٌة( Nagababuو .) 5991 ، Naidu ; 5990 ، Lakshmaiahكما اناا تحتوي على مادة
 Polyphenolوالتً تمتاز بفعالٌتاا المشاباة لفعل االنسولٌن ومن الناحٌة العالجٌة ٌشار الٌاا بأناا
مضاد جٌد للبكترٌا والفطرٌات وفعالٌتاا كمضاد لألكسدة ( )0224 ، Andersonوتشٌر العدٌد من
الدراسات إلى دورها كمضاد لألكسدة وخافض لصورة الدهون فً دم الدواجن ومناا فروج اللحم وذلك
لقابلٌتاا لكبح الجذور الحرة (  Ciftciوآخرون  )0252 ،واحتوائاا على ما ٌعرف بـ Insulin
) potentiating Factors(IPFالعوامل المنشطة لألنسولٌن والتً تلعب دوراً هاما ً فً خفض مستوى
سكر الكلوكوز فً الدم ( Khanوآخرون  .)5992 ،كما ان القرفة تمتاز بدورها فً التاثٌر على عدد
كرٌات الدم البٌضاء ( Kohوآخرون  )5994 ،كما لوحظ تاثٌرها فً االرانب على خفض مستوى كل
من حامض الٌورٌك والكرٌاتٌنٌن بزٌادة عدد مرات التبول وبالتالً زٌادة طرحاما مع البول ( Tang
وآخرون  .)0224 ،دعت الحاجة فً الدراسة الحالٌة الى معرفة تاثٌر ودور اضافة مستوٌات مختلفة
من مسحوق القرفة الى العلٌقة فً بعض الصفات النوعٌة للبٌضة وصفات الدم لطائر السلوى الٌابانً.
المواد وطرائق البحث
اجرٌت هذه التجربة للمدة من  0252-55- 51ولغاٌة  0255-5-51فً حقل السمان –قسم
الثروة الحٌوانٌة-كلٌة الزراعة-جامعة تكرٌت استعمل ( )84طٌر سمان بعمر ( )02أسبوعا ً موزعة على
ثالث معامالت ( 8مكررات لكل معاملة وكل مكرر ٌحتوي على  8طٌور) وغذٌت على علٌقة االنتاج
جدول( )5وكان توزٌع المعامالت كاالتً :
المعاملة االولى  :مجموعة سٌطرة وغذٌت على علٌقة انتاج بدون إضافة القرفة.
المعاملة الثانٌة والثالثة:غذٌت على علٌقة انتاج مضاف الٌاا  2.5و % 2.0من مسحوق القرفة على
التوالً.
الصفات المدروسة :
تمت دراسة كل من الصفات اآلتٌة  :معددل وزن البٌضدة )غدم)  ،وزن الصدفار والبٌداض )غدم) ،
ارتفاع الصفار والبٌاض(ملم)  ،وزن القشرة )غدم)  ،سدمك القشدرة (ملدم)  ،قطدر الصدفار والبٌداض(ملم)
وقد تم أخذ القراءات بشكل أسبوعً ولثالث فترات إنتاجٌة  .وعندد نااٌدة التجربدة بعمدر ( 28أسدبوع) تدم
ذبح أربعة طٌور من كل معاملة ووضعت العٌنات فً أنابٌب جمدع الددم بددون مدانع تخثدر للحصدول علدى
المصددل وباسددتخدام جادداز الطددرد المركددزي بسددرعة  2222دورة/دقٌقددة ولمدددة  51دقٌقددة وحفددظ المصددل
علددى درجددة حددرارة ( 02-م )2لغددرض إجددراء التحالٌددل الكٌموحٌوٌددة ( سددكر الكلوكددوز  ،الكولسددتٌرول ،
الكلسرٌدات الثالثٌة  ،البدروتٌن الكلدً والكلوبٌدولٌن وحدامض الٌورٌدك والكرٌداتنٌن ومسدتوى الكالسدٌوم )
والتً قدرت باسدتخدام عددة  Kitالمصدنع مدن قبدل شدركة  Bioconاأللمانٌدة والبروتٌندات الدهنٌدة واطئدة
الكثافة جدا وذلك من ناتج قسمة الكلسرٌدات الثالثٌة على خمسة ( Martiaوآخدرون  .)5992 ،والجدزء
اآلخر وضع فً أنابٌب فٌاا مانع تخثر لغرض تقدٌر عدد خالٌا الدم البٌض وفقا للطرٌقة التً أشدار إلٌادا
 Nattو  )5910( Herrickبددإجراء العددد باسددتخدام المجاددر الضددوئً وفقددا لطرٌقددة  BurtonوGuion
(.)5924
اجري التحلٌدل اإلحصدائً وفدق التصدمٌم العشدوائً الكامدل باسدتخدام البرندامج اإلحصدائً SAS
( )5992واختبرت معنوٌة الفروقات بٌن المتوسطات باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود
( .)5911 ، Duncan
جدول .1النسب المئوٌة والتركٌب الكٌمٌاوي لمكونات علٌقة طائر السمان الٌابانً.
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النسبة المئوٌة
12
2
09
1
0
8.2
2.2
%522

ذرة صفراء
حنطة
كسبة فول الصوٌا( %88بروتٌن)
مركز بروتٌنً *
زٌت زهرة الشمس
حجر الكلس
ملح طعام
المجموع
التركٌب الكٌمٌاوي المحسوب**
البروتٌن الخام %
الطاقة الممثلة كٌلو سعرة /كغم علف
الكالسٌوم %
الفسفور %
الالٌسٌن%
المٌثونٌن %
المٌثونٌن +السٌستٌن %

02
0920
0.8
2.8
5.50
2.8
2.21

* المركز البروتٌنً نوع  **. %5 COLOMحسببت قبٌم التركٌبب الكٌمٌباوي للمبواد العلفٌبة الداخلبة فبً تركٌبب
العلٌقة طبقا ً لما ورد فً تقارٌر مجلس البحوث الوطنً االمرٌكً (. ( 1994 ، NRC

النتائج والمناقشة
تشددٌر نتددائج الجدددول ( )0إلددى وجددود فروقددات معنوٌددة ( )p<0.05بددٌن معددامالت الطٌددور التددً
غددذٌت علددى عالئددق مضدداف الٌاددا مسددحوق القرفددة ومعاملددة السددٌطرة  .إذ ٌالحددظ حصددول تفددوق معنددوي
( )p<0.05فددً معدددل وزن البٌضددة للمعاملددة الثالثددة (إضددافة  %2.0مسددحوق قرفددة) بل د ( 50.22غددم)
مقارنة بالمعاملة الثانٌة والسٌطرة اللتٌن سجلتا انخفاضا بل ( 55.22و  55.20غم ) على التدوالً  .كمدا
ٌالحظ من نفس الجدول حصول زٌادة معنوٌدة ( )p<0.05فدً صدفة ارتفداع الصدفار إذ سدجلت المعاملدة
الثالثددة ( %2.0قرفددة) قٌمددة ( 52.22ملددم) تلتاددا معاملددة السددٌطرة الت دً سددجلت ( 52.54ملددم) فددً حددٌن
سجلت هذه الصفة انخفاضا ً عند المعاملة الثانٌة والتً كانت ( 9.25ملدم) .فدً حدٌن الفدروق لدم تصدل حدد
المعنوٌة بٌن المعامالت المختلفة فً كل من صفة ارتفداع البٌداض ووزن الصدفار اال ان وزن البٌداض قدد
سددجل فروقددات معنوٌددة ملحوظددة بددٌن المعددامالت المختلفددة إذ سددجلت المعاملددة الثالثددة اعلددى وزن للبٌدداض
( 2.90غددم) تلتاددا المعاملددة الثانٌددة التددً سددجلت ( 1.22غددم) مقارنددة بمجموعددة السددٌطرة التددً سددجلت
انخفاضدا ً فددً معدددل وزن البٌدداض بلد ( 8.92غددم) .واسددتمرت نتددائج التحلٌدل االحصددائً فددً جدددول ()0
بتسجٌل الفروقات غٌر المعنوٌة لكل من صفات وزن القشرة  ،سمك القشرة وقطر الصدفار والبٌداض بدٌن
المعامالت التجرٌبٌة المختلفة لطائر السلوى الٌابانً.
جدول.2تأثٌر اضافة مسحوق القرفة الى العلٌقة فً معدل وزن البٌضة وبعض الصفات النوعٌة
لبٌضة طائر السلوى الٌابانً .
المعامالت(المعدل±الخطأ القٌاسً)
الصفات
المعاملة الثالثة
المعاملة الثانٌة
المعاملة االولى
( %2.0قرفة)
( %2.5قرفة)
(مجموعة سٌطرة)
a 0.44±12.70
b 0.40±11.07
b 0.29±11.02
وزن البٌضة (غم)
0.09±4.32
0.21±3.90
0.94±5.06
وزن الصفار(غم)
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وزن البٌاض (غم)
قطر الصفار(ملم )
قطر البٌاض(ملم)
ارتفاع الصفار(ملم)
ارتفاع البٌاض (ملم)
وزن القشرة(غم)
سمك القشرة (ملم)

b 0.19±4.93
0.27±24.08
0.69±36.92
a 0.17±10.18
0.15±3.77
0.10±1.93
0.004±0.19

محمد و شعنون

b 0.27±5.33
0.31±23.90
0.91±35.50
b 0.21±9.61
0.13±4.01
0.12±1.69
0.006±0.19

a 0.12±6.92
0.46±24.64
0.61±37.78
a 0.14±10.30
0.15±4.04
0.09±1.82
0.004±0.20

-تشٌر الحروف المختلفة ضمن الصف الوا حد الى وجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى احتمال ....5

ٌالحظ من نتائج الجدول ( )2وجدود فروقدات معنوٌدة ( )p<0.05بدٌن معدامالت اضدافة مسدحوق
القرفددة الددى العلٌقددة مقارنددة بمجموعددة السددٌطرة  .اذ ٌالحددظ ان المعاملددة الثالثددة ( %2.0مسددحوق قرفددة
مضددافة ) قددد سددجلت انخفاض دا ً ملحوظ دا ً فددً مسددتوى سددكر الكلوكددوز بل د ( 088ملغم/دٌسددٌلتٌر) مقارنددة
بالمعاملدددة الثانٌدددة ومجموعدددة السدددٌطرة والتدددً سدددجلتا ارتفاعدددا ً ملحوظدددا ً فدددً مسدددتواه بلددد ( 042و 044
ملغم/دٌسددٌلتر) علددى التددوالً وربمددا ٌعددود السددبب فددً ذلددك الددى وجددود مددادة  Polyphenolوالتددً تمتدداز
بفعالٌتاددددا المشدددداباة لفعددددل االنسددددولٌن ( )0224 ، Andersonإذ ان القرفددددة تحتددددوي علددددى مددددا ٌعددددرف
بددـ) Insulin potentiating factor (IPFالعوامددل المنشددطة لالنسددولٌن والتددً تلعددب دوراً هام دا ً فددً
خفض مستوى سكر الكلوكوز فً الدم ( Khanوآخرون . )5992 ،
اما نتائج مستوى حامض الٌورٌك (جدول  )2فتبٌن ان طٌور المعاملة الثالثة قد سجلت أقل
مستوى له بل ( 02.1ملغم/دٌسٌلتر) تلتاا المعاملة الثانٌة والتً سجلت ( 02.9ملغم/دٌسٌلتر) مقارنة
بمجموعة السٌطرة التً سجلت اعلى مستوى لاا بل ( 01.1ملغم/دٌسٌلتر)  .ونتائج أخرى مشاباة تم
الحصول علٌاا عند إضافة القرفة الى العلٌقة فً دورها لخفض مستوى الكرٌاتٌنٌن إذ ٌالحظ ان كلتا
المعاملتٌن الثانٌة والثالثة قد سجلتا انخفاضا ً معنوٌا ً ( 2.42( )p<0.05و  2.22ملغم/دٌسٌلتر) مقارنة
بمجموعة السٌطرة ( 5.20ملغم/دٌسٌلتر)  ،وهذا ربما قد ٌعود الى ما اشار الٌه  )0224( Tangان
خفض مستو ى كل من حامض الٌورٌك والكرٌاتٌنٌن ٌعود لزٌادة عدد مرات التبول وبالتالً زٌادة
طرحاما مع البول و لم تسجل أي فروقات معنوٌة بٌن مجامٌع الطٌور المغذاة على عالئق مضاف الٌاا
القرفة ومجموعة السٌطرة فً كل من البروتٌن الكلً والكالسٌوم فً مصل الدم (جدول ) 2
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جدول  .3تأثٌر إضافة مسحوق القرفة الى العلٌقة على بعض الصفات الفسلجٌة لدم طائر السلوى
الٌابانً عند عمر ( )34أسبوع.
المعامالت(المعدل±الخطأ القٌاسً)
المعاملة االولى
الصفات
المعاملة الثالثة
المعاملة الثانٌة
(مجموعة
( %2.0قرفة)
( %2.5قرفة)
سٌطرة)
b 9.02±244
a 3.72±283
a 2.34±288
الكلوكوز(ملغم/دٌسٌلٌتر)
b 0.28±20.5
b 1.84±23.9
حامض الٌورٌك (ملغم/دٌسٌلٌتر) a 1.19±25.5
b 0.14±0.60
b 0.11±0.87
a 0.15±1.32
الكرٌاتنٌن (ملغم/دٌسٌلٌتر)
0.08±3.77
0.08±3.86
0.02±3.60
البروتٌن الكلً (غم/دٌسٌلٌتر)
a 0.10±1.56
a 0.11±1.50
b 0.07±1.27
الكلوبٌولٌن (غم/دٌسٌلٌتر)
2
كرٌات الدم البٌض ×/ 522ملم
a 1.89±28.13
a 1.77±27.64
b1.82±24.14
دم
0.45±3.30
0.28±3.62
0.16±3.67
الكالسٌوم ()%
-تشٌر الحروف المختلفة ضمن الصف الواحد الى وجود فروقات معنوٌة بٌن المتوسطات عند مستوى احتمال ....5

فً حٌن ٌالحظ حصول تفوق معنوي ( )p<0.05لمعامالت الطٌور المغذاة على عالئدق مضداف
الٌاا القرفة وبنسب  22.5و  )%2.0فً مستوى كل من خالٌا دم البٌض والكلوبٌولٌن مقارندة بمجموعدة
السددٌطرة (جدددول  )2إذ سدددجلت المعاملددة الثالثددة ( )%2.0اعلدددى معدددل لعدددد كرٌدددات الدددم البددٌض بلددد
(/ 522× 04.52ملدددم 2دم) تلتادددا المعاملدددة الثانٌدددة (/ 522×02.28ملدددم 2دم) مقارندددة بمجموعدددة طٌدددور
2
المعاملة السٌطرة التً سجلت انخفاضا ً ملحوظا ً فً اعداد كرٌدات الددم البدٌض بلد (/ 522× 08.58ملدم
دم) وجاءت هذه النتٌجة موافقة لما بٌنه  Kohوآخرون ( )5994ان القرفة تمتاز بدورها فً التاثٌر علدى
تنظٌم تكوٌن أنواع كرٌات الدم البٌضاء والتً بدورها تساعد فً امكانٌة رفع مناعة الطائر والحفاظ علدى
الناحٌدة الصددحٌة  ،بٌنمددا ٌالحددظ مددن الجدددول ( )2ان المعداملتٌن الثانٌددة والثالثددة قددد سددجلتا أفضددل مسددتوى
للكلوبٌولٌن مقارنة بمجموعة السٌطرة.
وتبدٌن نتدائج الشدكل ( )5وجدود فدروق معنوٌدة ( )p<0.05فدً مسدتوى صدورة الددهون ( Lipid
 )profileاذ سددجلت المعاملددة الثالثددة ( %2.0قرفددة ) انخفدداض مسددتوى كولسددترول مصددل الدددم سددجلت
( 502.2ملغم/دٌسٌلتر) تلتاا المعاملة الثانٌة والتً سدجلت انخفاضدا ً بلد ( 529.2ملغم/دٌسدٌلتٌر) مقارندة
بمجموعة السٌطرة التً سدجلت ارتفاعدا ً فدً مسدتواه بلد ( 581.2ملغم/دٌسدٌلتٌر)  .فدً حدٌن ٌالحدظ مدن
الشدددكلٌن ( 0و  )2ان معاملدددة السدددٌطرة سدددجلت ارتفاعدددا ً ملحوظدددا ً فدددً مسدددتوى الكلسدددرٌدات الثالثٌدددة و
البروتٌندات الدهنٌدة الواطئددة الكثافدة مقارنددة بالمعاملدة الثالثدة التددً سدجلت انخفاضدا ً ملحوظدا ً (جدددول(. )2
(
وربما قد ٌعود سبب انخفاض مسدتوى الكولسدترول الدى وجدود مدادة  polyphenolفدً القرفدة
ً
 )0224 ، Andersonأو قددد تعددود الددى وجددود مددادة  cinnamaldehydeوالتدً لددوحظ ان لاددا دورا فددً
تخفٌض مسدتوى الكولسدترول فدً مصدل الددم (  Subashوآخدرون  )0222 ،وهدذا ٌتوافدق مدع مدا تشدٌر
الٌه العدٌد من الدراسدات بددور القرفدة كمضداد لالكسددة وخدافض لصدورة الددهون فدً دم الددواجن ومنادا
فروج اللحم وذلك لقابلٌتاا لكبح الجذور الحرة (  Ciftciوآخرون  )0252 ،كما الحدظ إبدراهٌم وآخدرون
(  )0229ان إضافة مسحوق القرفة الى علٌقة االرانب قد ساعدت فً خفض مستوى كولسترول الدم .
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شكم .1تأثير إضبفة مسحوق انقرفة اني انعهيقة عهي مستوى انكونسترول نمصم دو طبئر انسهوى
انيبببني.

شكم .2تأثير إضبفة مسحوق انقرفة اني انعهيقة عهي مستوى انكهسريدات انثالثية نمصم دو طبئر
انسهوى انيبببني.

شكم .3تأثير إضبفة مسحوق انقرفة اني انعهيقة عهي مستوى انبروتينبت اندهنية واطئة انكثبفة جدا
نمصم دو طبئر انسهوى انيبببني.
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EFFECT OF CINNAMON POWDER ( Cinnamomum cassia ) TO THE
QUALITY CHARACTERISTICS OF EGGES AND SOME BLOOD
PARAMETERS OF JAPANESE QUAIL.
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ABSTRACT
The experiment was Conducted in Department of Animal Resources College of Agriculture – University of Tikrit during the period from
15/11/2010 to 15/01/2011 was used in this experiment (48) birds aged (23
weeks) spread over three transactions (four replicates per treatment of all the
duplicate has four birds as the transaction is the first group and control group 1
and 3 were added 0.1 and 0.2% of cinnamon powder to the diet, respectively.
The results showed a significantly increase(p <0.05) in the rate of egg weight
and high yolk and the weight of whiteness, while there was no significant
differences in both the high whiteness, weight yolk, the weight of the crust, the
thickness of the crust, yolk reduce , albumin reduce, and has also been observed
from the results that the addition of cinnamon to the diet may have helped in a
significant decrease (p <0.05) in the level of each of the glucose ,cholesterol
,triglyceride, VLDL,creatinine and uric acid in the blood serum in addition to
increased numbers of white blood cells and the percentage of differentiated cells
to L/H compared to control group, while the differences were not significant in
the level of total protein and calcium in the blood serum. Derived from the
current study that the addition of cinnamon powder has enhanced the
productivity improvement of some characteristics, especially egg weight and
some physiological traits and blood biochemical Japanese quail under study.
Key word : Japanese quail , Cinnamon, physiology characteristics
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