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نیوکاسلعلیه ویروسباديتیترآنتیوعملکردبر چوبه سیاه، سیر و زردفلفلر پودریاثت
)جنس نر(کابسویهگوشتیهايجوجه

3و محمد حسین نعمتی2، بهزاد همتی2، نیما ایال1فراريیبهروز آقا

چکیده
هاي جوجهنیوکاسل علیه ویروسعملکرد و تیترآنتی باديبرسیر و زردچوبه فلفل سیاه،هاير پودریاثتبررسیمنظوربه

تصادفی در قالب طرح کامالًبر پایه 500کاب تجاري گوشتی یک روزه سویه نرقطعه جوجه448آزمایشی با استفاده از ، گوشتی
3تیمار، )پودر فلفل سیاه(2تیمار ، )شاهد(1تیمارهاي آزمایشی شامل تیمار .اجرا شدتیمار8با ) 2×2×2(آزمایش فاکتوریل

7تیمار، )سیرپودر فلفل سیاه و پودر(6تیمار ، )چوبهپودر فلفل سیاه و پودر زرد(5تیمار، )سیرپودر (4تیمار ، )پودر زرد چوبه(
تکرار و4آزمایشی داراي تیمارهر . بود)سیرپودر زردچوبه و پودرپودر فلفل سیاه و (8تیمارو)سیرپودرپودر زردچوبه و(

خونگیري به عمل آمد وروزگی28ر دجوجهو قطعهدتعدادآزمایشی ازدر این آزمایش از هر واحد . قطعه جوجه بود14تعداد 
نیوکاسل به علیه ویروسجهت سنجش تیترآنتی باديخونگیري انجام وأدو قطعه مجددنیز ازهمان روزگی35یک هفته بعد در 

ها نین نشان داد که با مصرف افزوداز واکسیناسیومقایسه میانگین تیتر آنتی بادي نیوکاسل قبل و بعد.آزمایشگاه ارسال گردید
اختالف صورت توام ها بهمصرف کردن افزودنیولی با . شوددار بین تیمارها مشاهده میصورت جداگانه اختالف معنیبه

طحال آنها کشتار وجوجه گوشتیقطعهدر پایان آزمایش از هر واحد آزمایشی دو. نشدها مشاهده داري بین تیمارمعنی
بین داري در وزن نسبی طحال دراختالف معنیانفراديصورت ها بهنیمصرف افزودبادهدمیکشی گردید که نتایج نشان وزن

مقایسه با گروه شاهد در8دار درتیمار صورت توام، اختالف معنیهسه افزودنی بولی مصرف کردن هر. نشداهده تیمارها مش
7تیمار و5ي بین تیمارداردهنده اختالف معنیدوره نشانبررسی صفت مصرف خوراك نیز در کل نتایج.شدمشاهده 

.داري بین تیمارها مشاهده نشدضریب تبدیل در کل دوره تفاوت معنیهمچنین در بررسی صفات افزایش وزن و. باشدمی
همچنین وزن نسبی طحال اثر مثبتی مصرف خوراك وتوانند روي صفت م میأتوصورتها بهبنابراین مصرف نمودن افزودنی

همچنین . گردندولی درخصوص تیتر نیوکاسل فقط در مرحله قبل از واکسیناسیون موجب بهبود تیتر نیو کاسل می. نشان دهند
ي تیتر ثیر مثبتی  روأقبل از واکسیناسیون تبعد از واکسیناسیون وصورت مجزابهپودر زردچوبهپودر فلفل سیاه ومصرف

.این مورد نداشتثیري در أتسیرپودروکاسل نشان دادندنیو

یگوشتسیاه، عملکرد، جوجهپودرسیر، پودرفلفل،وبهچپودرزرد: هاي کلیدي واژه

مقدمه
رشد به هايچند سالی است که افزودن محرك

).17(استگوشتی مرسوم شده جیره غذایی طیور
که مصرف از آن است اکی حموجودهايگزارش

عنوان مواد محرك رشد در جیره غذایی ها بهبیوتیکآنتی
وهاي گوشتی، سبب بروز نتایج غیر مطلوب شدهجوجه

بسیاري از عنوان مواد محرك رشد درمصرف آنها به
مطالعات براي یافتن ). 10(کشورها ممنوع شده است

هاي محرك بیوتیکجایگزینی با آنتییک افزودنی جهت 
این راستا توجه محققان به رد.رشد رو به افزایش است

بروز . )12(هاي گیاهی معطوف شده استافزودنی
افزایش وعوارض ناشی از مصرف داروها و مواد شیمیایی

به جز استفاده از مواد د، راهی تولیهاي هزینهدائمی 

جدید باقی نخواهد هاي ضرر و افزودنیطبیعی و بی
بدیهی است مصرف این مواد با در نظر گرفتن . گذاشت

ضرر اهدافی چون تولید محصوالت طبیعی سالم و بی
، افزایش بازده تولید، بهبود ضریب تبدیل )ارگانیک(

راك دام خودرصنعت ولیدهاي تخوراك و کاهش هزینه
حاکی از آن است که موجودتحقیقات ). 6(طیور باشدو

طیور، ها در جیره دام وبیوتیکاز آنتیفاده مداوم است
دستگاه هاي مقاومت بیشتر میکروارگانیسمموجب

ها و بیوتیکپريها، پروبیوتیک.گوارش شده است
عنوان افزودنیهاي طبیعی براي افزایش گیاهان دارویی به
هاي ایمنی پرندگان در جیره غذایی عملکرد و پاسخ

).15(گیرندمیقراراستفادههاي گوشتی مورد وجهج
ثیر پودر سیر در أدر خصوص ت) 13(همکاران علی وورپ

)b.aghayari@yahoo.com: نویسنده مسوول(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، ارشدکارشناس-1
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجاستادیار-2

، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی زنجاناستادیار-3
18/9/92: تاریخ پذیرش6/6/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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، افزایش بازده تولید، بهبود ضریب تبدیل )ارگانیک(

راك دام خودرصنعت ولیدهاي تخوراك و کاهش هزینه
حاکی از آن است که موجودتحقیقات ). 6(طیور باشدو

طیور، ها در جیره دام وبیوتیکاز آنتیفاده مداوم است
دستگاه هاي مقاومت بیشتر میکروارگانیسمموجب

ها و بیوتیکپريها، پروبیوتیک.گوارش شده است
عنوان افزودنیهاي طبیعی براي افزایش گیاهان دارویی به
هاي ایمنی پرندگان در جیره غذایی عملکرد و پاسخ

).15(گیرندمیقراراستفادههاي گوشتی مورد وجهج
ثیر پودر سیر در أدر خصوص ت) 13(همکاران علی وورپ

)b.aghayari@yahoo.com: نویسنده مسوول(، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج، ارشدکارشناس-1
، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجاستادیار-2

، مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی زنجاناستادیار-3
18/9/92: تاریخ پذیرش6/6/92: تاریخ دریافت

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري
هاي تولیدات دامیپژوهش
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گیر درهاي گوشتیعملکرد باال و پاسخ ایمنی جوجه
ویروس بیماري نیوکاسل را مورد مطالعه قرار شده با

بادي سرم در برابر سطح آنتیتحقیق آنهادادند که در 
NDV1داري نشان نداد در همه سنین تاًثیر معنی

)05/0P≥.( دورانی و همکاران)ثیر سطوح مختلف أت) 1
را بر عملکرد ) 1%و 5/0%و 25/0%و 0(%زردچوبه را 

هاي گوشتی مورد مطالعه قرار داده و نشان دادند جوجه
چوبه باالترین عملکرد را در درصد زرد5/0که  سطح 

و همکارانسگواد. بین تیمارهاي مورد مطالعه داشت
5/0چوبه به میزان زردافزودن پودر نشان دادند که) 3(

باعث بهبود B1هاي حاوي آفالتوکسین درصد در جیره
پروتئین کل، آلبومین، (ها خونی فراسنجهوزن بدن و

دل و جوان.ها گردیددر جوجه) کلسترول و کلسیم
و 25/0و 125/0و 0(سطوح مختلف سیر) 5(همکاران 

گوشتی مورد هاي را در تغذیه جوجه) 2و 1و 5/0
استفاده قرار داده و نشان دادند که استفاده از سیر در 

دار بر خوراك مصرفی نداشته ثیر معنیأح تتمامی سطو
و پرندگانی که پودر ) بدون مصرف سیر(گروه شاهد ولی 

درصد  دریافت کرده بودند از 2سیر  را در سطح 
نسبت باالتريغذاییافزایش وزن کمتر و ضریب تبدیل

مورثی و همکاران.گروههاي دیگر برخوردار بودندبه 
درصد پودر 2/0نشان دادند که استفاده از مقدار )10(

هاي چوبه و زنجبیل در جیره غذایی جوجهفلفل، زرد
دار در وزن بدن و ضریب گوشتی باعث بهبود معنی

تحت مصرفی ولی میزان خوراكگردیددیل غذایی تب
چوبه، پیاز در سیاه، سیر، زردفلفل .گرفتنثیر قرار أت

عنوان ادویه و داروي گیاهی جهت اکثر نقاط دنیا به
ها مورد استفاده قرار درمان انواع بیماريپیشگیري و

ي انسان و سیر داراي اثرات مثبت رو).9(گیردمی
اکسیدانی میکروبی و آنتیحیوان بوده و خاصیت ضد

اعمال در شود اینشار خون میسیر باعث کاهش ف. دارد
یکی از .باشدمیترکیبات فعال زیستی مربوط به سیر

این ترکیبات فعال محتوي سولفور است که دي آکیل 
شود و داراي خاصیت ضدپلی سولفید نامیده می

).8(شودمیکروبی است و باعث افزایش سرعت رشد می
Curcuma longaهي گیاریزوم پودر شدهچوبه یا زرد

ضد اکسیدان،آنتیدرد، ضد التهاب، ضدداراي خواص 
ضد باکتري، ضد سرطان و تومور، ضد قارچ و ضد آمیب،

گیاه فلفل از هستهفلفل سیاه که ).11(باشدمیزهر
کاپ سائی چونيثرؤترکیبات مدارايآیدبدست می

برخی از باشد کهمیکاپ سانتینسین، کاپ سیسین و

).11(شوندمیهاي روماتیسمی آنها باعث تسکین درد
سیر، فلفل پودراثرتااستده شر تحقیق حاضر سعید

بر عملکرد وتیترآنتی غذائی جیرهزردچوبه در سیاه و 
مورد هاي گوشتیجوجهنیوکاسل بادي بر علیه ویروس

.بررسی قرار گیرد

هاروشمواد و
قطعــه جوجــه 448آزمایشــی بــا اســتفاده از تعــداد 

طـرح کـامالً  پایـه  بر500کابیک روزه سویه گوشتینر
تیمار8با )2×2×2(فاکتوریللب آزمایشدر قاتصادفی
، )شـاهد (1تیمارهاي آزمایشـی شـامل تیمـار    . اجرا شد

، )چوبـه پـودر زرد (3تیمـار ، )سـیاه پودر فلفـل  (2تیمار 
پودر فلفـل سـیاه و پـودر    (5تیمار، )پودر سیر(4تیمار 

، )پـودر فلفـل سـیاه و پـودر سـیر     ( 6تیمـار  ، )چوبهزرد
پـودر  (8تیمـار و)سـیر پـودر پودر زردچوبـه و (7تیمار

هرمـاده  .بـود ) سـیر پودر زردچوبـه و پـودر  فلفل سیاه و
تکـرار و 4) درصد5/0و صفرسطحدر(دارايآزمایشی

واحـد  32مجموعـاً (در هر تکرارقطعه جوجه14تعداد 
برنامـه  .روز بـود 42ل دوره آزمایشی طو.بود) آزمایشی 

براسـاس  واکسیناسیون مورد اسـتفاده در ایـن آزمـایش    
مطــابق )NRC,1994(هــاي گوشــتیاحتیاجــات جوجــه

) گوشـتی نـر جوجهقطعه 64(گیريخون. بود2جدول 
بـادي نیوکاسـل قبـل از    گیـري تیتـر آنتـی   جهت انـدازه 

ها در آخرین واکسـن نیوکاسـل در   واکسینه شدن جوجه
هاي خونگیري شـده  بالفاصله جوجهوانجام شد 28روز 

ــا اســپري عالمــت گــذاري شــدند و هفــت روز بعــد از  ب
هایی از همان جوجهاًروزگی مجدد35واکسیناسیون در 

گیري بـه عمـل   که  واکسیناسیون صورت گفته بود خون
سنجش تیتر نیوکاسل سرم خون جهتهاي نمونهآمد و

. انجـام شـد  سل کاسنجش تیتر نیوبه آزمایشگاه ارسال و
قطعـه جوجـه   در پایان آزمایش از هر واحد آزمایشی دو

میـزان  . کشـی گردیـد  طحال آنهـا وزن گوشتی کشتار و
ضریب تبدیل نیز در کل افزایش وزن ومصرف خوراك و

صفاتی که در ایـن آزمـایش مـورد    . محاسبه گردیددوره
علیـه ویـروس  باديرآنتییتاثر : ارزیابی قرار گرفت شامل

سویه کاب هاي گوشتیجوجهو صفات عملکرد نیوکاسل
وSPSS19افـزار  ها با اسـتفاده از نـرم  دادهدر پایان، .بود

شده و مقایسـه میـانگین بـه روش   آنالیزANOVAرویه 
سـطح پـنج درصـد انجـام    اي دانکن دردامنهچندآزمون 

.دش

1- Newcastle Disease virus
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30............................................. ............گوشتیهايجوجهنیوکاسلعلیه ویروسباديتیترآنتیوعملکردبر سیاه، سیر و زردچوبه ر پودر فلفلیاثت

برنامه واکسیناسیون- 1جدول 
روش مورد استفادهسن واکسیناسیون       نوع واکسن                                                 

اسپري1نیوکاسل                                                               
آشامیدنی7)           دوگانه()H120(برونشیت عفونی+)B1(نیوکاسل 

آشامیدنیIBDL11)(گامبرو
آشامیدنی15)       دوگانه()H120(برونشیت عفونی+)السوتا(نیوکاسل 

آشامیدنیIBDL24)(گامبرو
بینی-چشم28)                                                 السوتا(نیوکاسل 

هاي پایه مورد استفاده در این آزمایشمواد خوراکی و ترکیبات شیمیایی مواد مغذي در جیره-2جدول 
دوره پایانی            2دوره رشد1دوره رشددوره آغازین   مواد خوراکی                       

)         روزگی31-42() روزگی21-30()  روزگی11-20()   روزگی10-1(
96/61 48/60 74/56 93/54 ذرت
75/29 28/31 75/34 97/36 سویا

04/3 63/2 60/2 14/2 روغن سویا
22/0 21/0 24/0 25/0 متیونین        
12/0 12/0 12/0 13/0 لیزین

05/0 07/0 1/0 14/0 ترئونین
03/2 03/2 44/2 42/2 دي کلسیم فسفات
05/0 10/0 08/0 13/0 نمک
14 /0 08/0 08/0 05/0 جوش شیرین
59/0 67/0 60/0 71/0 صدف
50/0 60/0 50/0 60/0 1مکمل معدنی و ویتامینه 

25/15/15/15/1مخلوط آزمایشی
مواد مغذي                                 

3050 3000 2950 2900 (Kcal/Kg) انرژي قابل متابولیسم
63/18 2/19 5/20 4/21 پروتئین خام
85/0 95/0 10/0 10/0 کلسیم
42 /0 46/0 48/0 48/0 فسفر قابل دسترس
19/0 2/0 18/0 19/0 سدیم
48/0 47/0 5/0 5/0 متیونین
73/0 74 /0 78/0 82/0 سیتئین+متیونین
97/0 1 08/1 14/1 لیزین
64/0 68/0 70/0 80/0 ترئونین
19/0 19/0 21/0 22/0 تریپتوفان                             
13/1 17/1 2/1 33/1 آرژنین

77/0 80/0 85/0 80/0 والین
) mg(، سولفـات آهـن 248)mg(سولفات منگنز : رم شامـلـگترکیب مکمـل ویتامینی و معدنی استفاده شده بـه ازاي هر کیلو-1

، ویتامین mg (5/2(، آنتی اکسیدان 625) mg(، کولین 5/0) mg(، سلنیوم25) mg(، یدات کلسیم 25) mg(سولفات مس، 125
(IU) A22500ن ـامیـ، ویتD3 (IU)5000نـ، ویتامیE(IU)45امینـ، ویتK)mg (5ویتامین ،B1)mg (3/4امینـ، ویتB2)mg (

سینـردوکـ، پیmg (74(ا سین ـ، نی5/2)mg(ولیکـ، اسید ف5/24)(gانتو تنیک ـد پـ، اسی04/0)B12)mgینـامـ، ویت5/16
)mg (3/7ن ـو تیـ، بی)mg (04/02-ندم ، ـدرصد سبوس گ1:5/1تیمار : لـبه ترتیب شام8تا 1اي ـمخلوط آزمایشی در تیماره

درصد 1: 4درصد زرچوبه ، تیمار 5/0درصد سبوس گندم و1: 3درصد فلفل سیاه، تیمار 5/0ندم وـوس گـدرصد سب1: 2ار ـتیم
5/0: 6ار ـدرصد زرچوبه ، تیم5/0درصد فلفل سیاه و 5/0ندم وـدرصد سبوس گ5:5/0ار ـدرصد سیر ، تیم5/0ندم وـسبوس گ

درصد 5/0درصد سیر و 5/0ندم وـدرصد سبوس گ5/0: 7درصد سیر، تیمار 5/0ل سیاه وـدرصد فلف5/0ندم وـدرصد سبوس گ
.درصد زرچوبه5/0سیاه و لـدرصد فلف5/0درصد سیر و5/0: 8زرچوبه، تیمار 

بحث تایج ون
تیترآنتی بادي نیوکاسل

بادي آنتیواریانس تیترتجزیه اصله ازحنتایج 
قبل از واکسیناسیون حاکی از ) 3جدول(نیوکاسل

).>05/0P(باشدمییمارهاتبیندارمعنیاختالفوجود
صورت جداگانه اختالف ها بهنیمصرف کردن افزود

ایجاد تیمارها بین ي بین وزن نسبی طحال درداریمعن
ولی در صورت مصرف هر سه افزودنی ).<05/0P(نکرد
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دار بین وزن نسبی طحال در م اختالف معنیأصورت توبه
)>05/0p(شدشاهد مشاهدهگروه ر مقایسه باد8تیمار 

دهنده اثر محرك هر سه افزودنی بر تواند نشانکه می
سیستم ایمنی طحال در طول دوره رشد و تقویت وزن 

گیاه فلفل بدست از هستهفلفل سیاه که .سلولی باشد
در تواندمیباشد کهمیاي ثرهؤترکیبات مدارايآیدمی

در هنگام ).11(تحریک سیستم ایمنی مفید باشد 
طحال بزرگ و میزان سنتز اندازه تحریک سیستم ایمنی 

که منجر به پاالیش و می یابدپروتئین در آن افزایش 
شودفعال شدن سیستم ایمنی در پاسخ به بیماري می 

ثرهؤي مخش عمده خصوصیات زردچوبه، به مادهب.)6(
در زردچوبه کورکومینوئیدهایی . )11(مربوط استآن

وجود دارد که داراي عملکرد سنیرژستیک با هم 
کورکومین جهت حذفگروه فنلیوباشندمی

آزاد الزامی است و حضور گروه متوکسی، هايرادیکال
هاي فعالیت این مواد را جهت پاکسازي و حذف رادیکال

موجود در مؤثرمادهAllicin.)11(دهدآزاد افزایش می
باشد که به مقدار ناچیزي از دستگاه گوارش سیر می

خونعنوان کاهنده سطوح کلسترولبهوجذب می شود
عنوان گوشتی و نیز بههاي جوجهو در مرغان تخمگذار

هاي ههاي جوجمنبع گیاهی محرك رشد در جیره
1978در سال بنی جین).9(شودعرفی میمگوشتی

روزه هاي یکجربی نشان داد که در جوجهدر شرایط ت
ساعت پس از واکسیناسیون به روش قطره چندتنها

محققین دیگر نیز .گرددمحافظت الزم ایجاد میچشمی،
در واقع به دلیل که سرعت ایجاد محافظتانددادهنشان 

علیه ویروس واکسن است که از ترشح اینترفرون 
هاي هدف هاي حاد در داخل سلولزینی ویروسجایگ

عالئم )12(موسی و همکاران . )6(نمایدجلوگیري می
:را شاملشکل خفیف بیماري نیوکاسل احشایی

میر روزانه وافزایش مرگ- 2باالمیرمیزان مرگ و-1
اشتهائیبی-5نفس زدن نفس - 4افسردگی-3
شدگی زیر پوست ساق پاسیاه-7کبدي سیانوز- 6
هفتگی 3- 6تجمع خون در ماهیچه سینه در سن -8
در پیش معدهکوچکاينقطهریزيخون-9

هفتگی را نشان 3- 6خونریزي در ناي در سن -10
ثیر پودر أخصوص تدر )13(همکاران علی وپور. دادند

هاي گوشتیسیر در عملکرد باال و پاسخ ایمنی جوجه
بیماري نیوکاسل را مورد مطالعه شده با ویروس درگیر

بادي سرم در سطح آنتیآنهاقرار  دادند که در آزمایش

داري را نشان ندادثیر معنیأًدر همه سنین تNDVبرابر
)05/0P>.(همکاران جعفري و)نشان دادند) 4

وسیر استفاده کردههایی که از جیره حاوي پودرجوجه
نسبت به باالتريبادي واکسینه شده باشند سطوح آنتی

).>05/0p(را دارا بودواکسینه نشده هايجوجه
افزایش وزن

حاکی از ) 4جدول(نتایج بررسی صفت افزایش وزن
صوت مجزا وها بهیک از افزودنیآن است که مصرف هر

هـا نداشـت  داري بر وزن بدن جوجهم، تفاوت معنیأتویا 
)05/0P>(.   همچنین در خصوص افـزایش وزن نهـایی از

نشـد داري بین تیمارها مشـاهده  نظر آماري تفاوت معنی
)05/0P>.(ــلیراندا ــالتینیس ــاران ب ــ) 15(و همک ثیر أت

استفاده از پیاز و سـیر در جیـره پایـانی را روي عملکـرد     
مورد مطالعه قرار داده و نشان دادنـد  هاي گوشتی جوجه

گـرم میلـی 100و 50که استفاده از پودر سیر به میزان 
. شـد باعث بهبـود وزن بـدن و افـزایش وزن   گرم در کیلو

نشان دادنـد کـه اسـتفاده از    ) 16(شیواکومار و همکاران
ppm250 ــه ــیر ب ــره    س ــد در جی ــرك رش ــوان مح عن

.گـردد مـی هاي گوشـتی باعـث بهبـود وزن بـدن     جوجه
در روده در Ecoliهمچنین جمعیت میکروبی سالمونال و 
.یافـت دار کـاهش  مقایسه با پرندگان شاهد بطور معنـی 

ثیر پودر ریشه زردچوبه را در أت) 2(عمادي و کرمانشاهی 
درصــد بــر عملکــرد و   75/0و 5/0، 25/0، 0ســطوح 

هاي گوشتی مورد مطالعـه قـرار   خصوصیات الشه جوجه
دادند که  استفاده از پودر ریشـه زرد چوبـه   داده و نشان

.نداشتدار بر میزان افزایش وزن ثیر معنیأت
مصرف خوراك 

در ) 4جـدول (نتایج بررسی صفت مصـرف خـوراك  
5داري بـین تیمـار  کل دوره نشان دهنده اختالف معنی

پـودر  (7تیمـار  و) چوبـه پـودر زرد پودر فلفـل سـیاه و  (
کـه بیشـترین   طـوري باشـد بـه  می) سیرپودرزردچوبه و

کمتـرین مصـرف دان   و7مصرف دان مربـوط بـه تیمـار   
).>05/0p(باشدمی5مربوط به تیمار 

غذاییضریب تبدیل
حاکی ) 4جدول(غذایینتایج بررسی ضریب تبدیل

صورت مجزا واز آن است که مصرف هریک از تیمارها به
نداشـت غذاییتبدیلضریب بر داري م، تفاوت معنیأتو
)05/0P≥(.ــلیراندا ــالتینی س ــاران ب ــان ) 15(و همک نش

پیـاز منجـر بـه بهبـود ضـریب      دادند که مصرف سـیر و 
.غذایی شدتبدیل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

ap
.s

an
ru

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               4 / 7

https://rap.sanru.ac.ir/article-1-493-fa.html


32............................................. ............گوشتیهايجوجهنیوکاسلعلیه ویروسباديتیترآنتیوعملکردبر سیاه، سیر و زردچوبه ر پودر فلفلیاثت

میانگین(هاي گوشتیجوجهتیتر نیوکاسل ووزن نسبی طحالبر زرچوبه و سیر اثرات فلفل سیاه،- 3جدول
)میانگینخطاي معیار ±

لدرصد طحاروزگی    35تیتر نیو کاسل در روزگی   28تیتر نیو کاسل در *اثر افزودنی
)2بر اساس لگاریتم پایه( )        2بر اساس لگاریتم پایه( 

فلفل سیاه
±55/316/0±17/0صفرسطح 

b05/6005/0±093/0
±55/316/0±17/0درصد 5/0سطح 

a52/5005/0±104/0
SEM

ns41/0*029/0ns108/0
زردچوبه

±17/0صفرسطح 
b15/316/0±

a04/6005/0±093/0
±17/0درصد 5/0سطح 

a75/316/0±
b53/5005/0±105/0

SEM
*021/0*036/0ns080/0

سیر
097/0±75/5005/0±24/316/0±17/0صفرسطح 
101/0±82/5005/0±66/316/0±17/0درصد5/0سطح 
SEM

ns094/0ns75/0ns513/0
سیر×زردچوبه×فلفل سیاه 

00046/0±
abc21/382/0±

ab18/6024/0±
b08/0

5/00069/0bc
±08/315/0±

a21/602/0±
ab1/0

05/0091/0±
abc58/343/0±

ab71/5017/0±
ab095/0

005/043/0±
c56/255/0±

ab96/5019/0±
ab09/0

5/05/0063/0±
a32/478/0±

ab09/6009/0±
ab1/0

5/005/061/0±
ab75/388/0±

ab80/5019/0±
ab09/0

05/05/067/0±
abc6/366/0±

b53/502/0±
ab1/0

5/05/05/089/0±
abc48/356/0±

ab18/503/0±
a11/0

SEM
*11/0*34/0*12/0

)P>05/0(.است دار دهنده وجود تفاوت آماري معنیهر ستون نشاندرحروف متفاوت -

)میانگینخطاي معیار ±میانگین(گوشتینرهايبر صفات عملکرد جوجهاثرات فلفل سیاه، زرچوبه و سیر -4جدول
غذاییضریب تبدیلافزایش وزن            مصرف خوراك           اثر افزودنی    

)گرم)                                (گرم(
فلفل سیاه

84/1±33/2395027/0±06/440218/31±59/23صفرسطح 
8/1±33/2398027/0±64/432718/31±59/23درصد                5/0سطح 
SEM

ns035/0ns935/0ns391/0
زردچوبه

83/1±10/2388027/0±78/437018/31±59/23صفرسطح 
81/1±19/2406027/0±92/435818/31±59/23درصد            5/0سطح 
SEM

ns725/0ns685/0ns676/0
سیر

83/1±1/2381027/0±75/434618/31±59/23صفرسطح  
82/1±8/2412027/0±94/438218/31±59/23درصد5/0سطح
SEM

ns294/0ns485/0ns779/0
سیر×زرچوبه×فلفل سیاه 

00043/37±
ab441619/119±2372102/0±86/1

5/00072/45±
ab43078/111±23761/0±81/1

05/0061/19±
ab43783/71±2385484/0±83/1

005/043/48±
ab435811/81±233574/0±79/1

5/05/0036/33±
b428783/224±2393172/0±80/1

5/005/043/128±
ab440342/79±2370072/0±85/1

05/05/014/146±
a445706/167±2390157/0±87/1

5/05/05/047/161±
ab43149/35±2457055/0±75/1

SEM
*06/0ns4/0ns19/0

)P>05/0(.است دار معنیدهنده وجود تفاوت آماري هر ستون نشاندرحروف متفاوت -

طوربهفوقيهاشود مصرف افزودنیگیري مینتیجه
همچنین توانند روي صفت مصرف خوراك وم میأتو

ولی درخصوص . دداشته باشوزن نسبی طحال اثر مثبتی 

واکسیناسیون تیتر نیوکاسل، فقط در مرحله قبل از 
همچنین در. گردندکاسل میموجب بهبود تیتر نیو

پودر فلفل ،صورت مجزاها به یک از افزودنیمصرف هر
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زردچوبه، به ترتیب بعد از واکسیناسیون وپودرسیاه و
ثیر مثبتی روي تیتر أتوانند تقبل از واکسیناسیون می

در يثیرأتنتوانست پودر سیر کاسل نشان دهند ونیو
شود اثر استفاده از یشنهاد میپ.این مورد نشان دهد

هاي خونی چوبه و پودر سیر بر فراسنجهدزرفلفل سیاه،
هاي گوشتی و مرتبط با ایمنی سلولی در جوجه

.یردگگذار مورد آزمایش قرار تخمهايمرغ
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Effect of Black Pepper, Garlic and Turmeric Powders on Performance and
Antibody Titer Against Newcastle Disease Virus of Coob 500 Broiler Chickens

Behrooz Aghayarifar1, Nima Eila2, Behzad Hemati2 and Mohammad Hossein Nemati3

Abstract
This experiment was conducted in order to investigate the effect of black pepper, garlic and

turmeric powders on performance and antibody titer against Newcastle virus of broiler chickens
using 448 Cobb 500 one day broiler chickens including male and female with 8 treatments in a
factorial arrangement (2×2×2). Experimental treatments consisted of T1 (as control), T2 (black
pepper powder), T3 (turmeric powder), T4 (garlic powder), T5 (black pepper and turmeric
powders), T6 (black pepper and garlic powders), T7 (turmeric and garlic powders), T8 (black
pepper, garlic and turmeric powders). Each treatment had 4 replicates and 14 chickens per
replicat. In this experiment, two blood samples were collected from each replicate at 28 day-old
birds. One week later the same pieces of chickens were bled when they were 35 days old and
the sample was sent to the laboratory in order to measure antibody titer against Newcastle virus.
As the mean of Newcastle antibody titer before and after vaccination was compared, a
significant difference between treatments was appeared when they feed additives separately.
However no significant difference was revealed between treatments when the additives were
added simultaneously. At the end of trial, two broiler̛s were slaughtered and spleen of chickens
from each treatment were weighed. So, the results showed that there was a meaningful
difference among treatments in spleen's relative weight when feeding additives individually. But
in the case of feeding with all three additives simultaneously, there was a significant difference
between treatment 8 and control group. Evaluation of the results for feeding intake during whole
period indicated a meaningful difference between treatment 5 and treatment 7. No significant
difference was observed between treatments for weight gain and conversion ratio during whole
period of the experiment. So, the use of additives simultaneously can positively affect on both
the relative weight of spleen and feed intake, but for Newcastle titer, the additives can improve
Newcastle titer only before vaccination. Also consuming black pepper powder and turmeric
powder separately after and before vaccination, influenced positively on Newcastle titer, but
garlic powder had no effect in this case.

Keywords: Turmeric powder, Garlic powder, Black pepper powder, Performance, Broiler
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