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 چکیده    
 قطعه جوجه 250آزمایشی با استفاده از های بر پایه گندم جیرههای گوشتی در شرایط تغذیه با تعیین نیاز روی جوجهمنظور   به

تکرار در دوره در هر  جوجهقطعه  10تکرار و  با پنج تیمار، پنجدر قالب طرح کامالً تصادفی  308روزه سویه راس یک گوشتی

-میلی 190و  150، 110، 70، 30) غلظت روی جیرهسطح  پنج نیتأم شاملآزمایشی  یانجام شد. تیمارها روزگی 42سنی یک تا 

گرم در کیلوگرم میلی 70بودند. با افزایش سطح روی جیره به  "ZnSO4.7H2O"به فرم با افزودن مکمل روی  (گرم در کیلوگرم

های سنی یک روزگی، مصرف خوراک و رشد روزانه در دوره 42و  24، 10میانگین وزن در سنین، های عملکردی شامل شاخص

میزان . دار افزایش یافتندطور معنی روزگی به 10روزگی و بازده غذایی در دوره سنی یک تا  42تا و یک  25-42، 10تا 

های میانگین وزن پایان دوره پرورش، مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و بازده سازی شاخص بهینه منظور بهاحتیاجات روی 

گرم در کیلوگرم جیره و میلی 75/62و  99/66، 12/83، 77/68ترتیب  مدل رگرسیونی خط شکسته خطی بهغذایی با استفاده از 

گرم جیره برآورد گرم در کیلومیلی 01/58و  63/69، 93/79، 00/70ترتیب  به دو  درجهبا استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته 

بروز بهینه  منظور  بهر پایه گندم های بهای گوشتی در شرایط تغذیه با جیرهاحتیاجات روی جوجه با توجه به نتایج این تحقیقشد. 

جیره، بیشتر از توصیه انجمن ملی تحقیقات و کمتر از توصیه  لوگرمیکگرم در میلی 58-83های عملکرد رشد در دامنه شاخص

 های تجاری است.سویه

 

 .، معادالت رگرسیونهای گوشتی، روی، عملکرد، گندمجوجه :ها دواژهیکل

 

 

 



 قی، فرهاد خلآبادی، احمد حسنانی، ابوالقاسم گلیزرق دریح

 

 1397 زمستان  4شماره   20دوره 

578

 مقدمه

گندم بعد از ذرت دومین جایگاه را در  ،در سطح جهانی

 استفاده در تغذیه طیور دارد های خوراکی برایبین دانه

کشور از  ازیموردن ایدرصد ذرت دانه 50. حدود [15]

، در برخی شرایط خاص شودمی نیتأم طریق واردات

با توجه به اینکه خصوص وقتی قیمت ذرت باال است،  به

[. 38است ] کشت  قابلدر اغلب مناطق ایران گندم 

. شوددر جیره طیور مطرح میگندم گرایش به استفاده از 

های در تغذیه جوجهدر سطوح باال  گندماستفاده از 

 اینشاسته ساکاریدهای غیردلیل وجود پلی گوشتی به

 محدودیت  و آرابینوزایالن خصوص زایالن بهمحلول 

 .[8] دارد
 استفاده موردکه در تغذیه طیور  مصرف کمبین عناصر 

دلیل نقشی که در رشد و تکامل  هستند، عنصر روی به

های آنزیمی و توسعه ایمنی [ فعالیت9سیستم اسکلتی ]

های گوشتی جوجه خصوص به[ دارد، در تغذیه طیور 24]

 توجه موردامروزی که دارای سرعت رشد باالیی هستند 

است. روی در بدن عملکردهای بسیار متنوعی  قرارگرفته

ها تا کنترل بیان از نقش کوفاکتوری برای بسیاری از آنزیم

های جوان کمبود روی [. در جوجه27ژن را برعهده دارد ]

شدن مفصل  ی ضعیف، بزرگپردرآورباعث کاهش رشد، 

در ناحیه پا،  خصوص بهشدن پوست  پوسته پوستهزانو، 

های پا، افزایش هماتوکریت، شدن استخوانکوتاه و ضخیم

[. 17شود ]کاهش مصرف خوراک و تأخیر در رشد می

ای روی در بسیاری از اقالم خوراکی، دلیل کمبود حاشیه به

در جیره حیوانات اهلی و طیور  معموالً این ریزمغذی

[، نتایج تحقیقات 7] شوندصورت مکمل افزوده می  هب

[ 29افزودن مکمل معدنی ] کهشده نشان داده است   انجام

های گوشتی [ به جیره جوجه3و  2، 1روی ] آلی و یا

شود. البته در های عملکرد رشد میباعث بهبود شاخص

نیز عدم تأثیر افزودن  ها گزارشمقابل نتایج فوق برخی 

[ بر 23آلی روی ] [ و یا مکمل39وی ]مکمل معدنی ر

 اند.را نشان دادهی های عملکردشاخص

در انتشارات انجمن ملی تحقیقات آمریکا میزان 

 35-40جوان های گوشتی احتیاجات روی برای جوجه

[. میزان 28است ] شده  گزارش گرم در کیلوگرم جیرهمیلی

 13-62عناصر پایه جیره در دامنه  منشأروی با  نیتأم

[. گزارش شده است، 32گرم در کیلوگرم است ]میلی

های گرم در کیلوگرم جیرهمیلی 20افزودن روی به میزان 

 نیتأمهای گوشتی به روی را تواند نیاز جوجهکاربردی می

[. اگرچه نتایج برخی مطالعات نشان داده 18، 2کند ]

از  شده  نیتأمهای بر پایه ذرت میزان روی است، در جیره

منابع پایه جیره پاسخگوی نیاز بوده و افزودن مکمل روی 

مقدار  که یدرصورت [.40و  26به جیره ضرورت ندارد ]

های مصرفی صورت مکمل معدنی به جیره  افزودن روی به

های تجاری امروزی جوجه گوشتی طبق پیشنهاد سویه

 [.12و  4است ] لوگرمیکگرم در میلی 110

های بر ای گوشتی با جیرههدر صورت تغذیه جوجه

ای چسبنده با وزن مولکولی پایه گندم در محیط روده توده

باال تشکیل و باعث افزایش چسبندگی محتویات دستگاه 

گوارش، کندی عبور محتویات دستگاه گوارش، کاهش 

های گوارشی، افزایش جمعیت سرعت انتشار آنزیم

رش و میکروبی پاتوژن و تخریب الیه مخاطی دستگاه گوا

[. 41شود ]ی مواد مغذی میفراهم ستیزنهایتاً کاهش 

حضور لیگاندهای مانند فیتات در گندم با روی  عالوه به

تشکیل کمپلکس غیرمحلول داده و موجب کاهش جذب 

بنابراین احتیاجات طیور به مواد ؛ [31شود ]روی می

ممکن های بر پایه گندم ی در شرایط تغذیه با جیرهزمغذیر

تحقیق های بر پایه ذرت باشد. وت از جیرهاست متفا

های بر پایه گندم تعیین نیاز روی در جیره منظور بهحاضر 

های های عملکردی جوجهبا استفاده از ارزیابی پاسخ

 گوشتی انجام شد.
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 هامواد و روش

 خروس  جوجهقطعه  250برای انجام این آزمایش، تعداد 

آزمایش در در یک  308روزه سویه تجاری راس  گوشتی یک

قطعه  10تکرار و  با پنج تیمار، پنجقالب طرح کامالً تصادفی 

 پنج شاملآزمایشی  یتیمارها شد. تکرار استفادهدر هر  پرنده

 190و  150، 110، 70، 30)غلظت روی جیره سطح 

 نبیطور تصادفی  بهها جوجه گرم در کیلوگرم( بودند.میلی

میانگین وزن گروهی ای با قطعه 10پن )واحد آزمایشی(  25

هر پن توسط مانع توری گرم( تقسیم شدند.  440±20مشابه )

به ارتفاع یک متر محصور، دارای یک مترمربع مساحت و 

بود. نیپل  خوریخوری سطلی آویز و آبمجهز به یک دان

درجه  32-35ها دمای جایگاه پرورش در روز ورود جوجه

 ساعت روزانه  72گراد در نظر گرفته شد، پس از سانتی

که  یناگراد دمای سالن کاهش یافت تا درجه سانتی 5/0-4/0

گراد رسید و سپس تا درجه سانتی 20-22دمای سالن به 

پایان دوره پرورش این دما ثابت ماند. رطوبت نسبی در کل 

درصد حفظ شد. برنامه  50-60دوره پرورش در دامنه 

ساعت روشنایی و یک ساعت  23هی سالن شامل نورد

 تاریکی در کل دوره آزمایش اعمال شد.

ترکیب مواد مغذی اقالم پایه )گندم و کنجاله سویا( 

های مصرفی به روش در تنظیم جیره استفاده مورد

( تعیین شد. NIRنزدیک انعکاسی ) قرمز  مادون بینی طیف

دارای  "ZnSO4.7H2O"به فرم  استفاده موردمکمل روی 

که از شرکت سیگما  درصد روی خالص بود 6/22

(Sigma-Aldrich Chemical Co., St. Louis, MO تهیه )

برای  UFFDAنویسی جیره افزار نرمها به کمک شد. جیره

 308راهنمای راس  شده  هیتوصحداقل احتیاجات  نیتأم

ترتیب  های سنی آغازین، رشد و پایانی )بهبرای دوره [4]

با استفاده از  روزگی( و 25-42و  11-24، 10یک تا 

ترکیب مواد مغذی اقالم خوراکی )گندم و کنجاله سویا( 

 (.1جدول شد )تنظیم  انجام NIR حاصل از آزمایش

در طول دوره آزمایش خوراک مصرفی هر واحد 

های هر پن در بدو ورود، جوجهشد.  یریگ آزمایشی اندازه

ی توزین شدند. صورت گروه روزگی به 42و  24، 10

کردن خطای حاصل از وزن محتویات حداقل  منظور به

کشی به  دستگاه گوارش چهار ساعت قبل از هر وزن

رشد و خوراک مصرفی شد. ها گرسنگی داده جوجه

ضریب هر قطعه و  یازا صورت گرم در روز به  روزانه به

مصرف خوراک به افزایش صورت گرم   تبدیل غذایی به

روز ضمن ثبت تاریخ و  شد. تلفات هرمحاسبه وزن 

شماره پن وزن شده و محاسبه خوراک مصرفی روزانه بر 

اساس تعداد جوجه زنده در هرروز )جوجه روز( تصحیح 

 شد.

آمده از آزمایش در قالب طرح کامالً   دست نتایج به

و ( 1/9نسخه  SAS) افزار آماری تصادفی، با استفاده از نرم

مورد تجزیه آماری قرار  (GLM) رویه مدل عمومی خطی

توکی ها با استفاده از آزمون . مقایسه میانگین[35] گرفتند

مدل  .[21] ( انجام شد>05/0Pدر سطح احتمال )

و  دو درجهرگرسیونی خط شکسته خطی، خط شکسته 

( برای 3و  2، 1 هایرابطهترتیب  دوم )به تابعیت درجه

 SAS افزار نرم NLINرویه  برآورد نیاز روی با استفاده از

 [.30برازش شد ] 1/9نسخه 

 Y = L + U(R-X)                                     (1رابطه 
for X<R      or    Y=L for X >̳  R 

 

 Y = L + U(R-X) (R-X)                            (2رابطه 
for X<R      or    Y=L for X >̳  R 

 

Y= a + b X + c X                                   (3رابطه 
2 

 

، R، حداکثر پاسخ؛ L، پاسخ؛ Yها، که در این رابطه

 شده  زده پارامترهای تخمین a, b, c، U، دز؛ و Xمقدار نیاز؛ 

 .استها مدل
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مدل برازش شده از  نیتر مناسبتعیین  منظور به

( و میانگین قدر مطلق اختالف 5ضریب تعیین )رابطه 

 استفاده( 6)رابطه  شده  مشاهدهمقدار برآوردشده با مقدار 

 شد.

                                  (4رابطه 
SST

SSESST
R

)(2 
 

                   (5رابطه   ii yx
n

MAE
1 

R :هاکه در این رابطه
، مجموع SST، ضریب تعیین؛ 2

 مقادیر، xi، مجموع مربعات خطا؛ SSEمربعات کل؛ 

خروجی توسط  مقادیر، yiو  )مشاهده( خروجی واقعی

 است. مدل )برآورد(

 

 1های پایهو ترکیب شیمیایی جیره مورداستفاده. مواد خوراکی 1جدول 
 روزگی( 25-42پایانی ) روزگی( 11-24رشد ) روزگی( 1-10آغازین )  مواد خوراکی )درصد(

 01/67 26/61 85/57  گندم
 79/21 02/28 04/32  کنجاله سویا

 03/7 28/6 23/5  روغن گیاهی
 85/0 92/0 99/0  آهک سنگ

 60/1 78/1 00/2  دی کلسیم فسفات
 14/0 16/0 16/0  نمک طعام

 15/0 15/0 15/0  سدیم کربنات یب
 25/0 25/0 25/0  2مکمل ویتامینه
 25/0 25/0 25/0  3مکمل معدنی

 31/0 34/0 39/0  متیونین-الدی
 15/0 16/0 19/0  ترئونین

 40/0 36/0 43/0  دیکلرا درویهلیزین -ال
 07/0 07/0 07/0  نشاسته ذرت

 (NIRروش  )بر اساس نتایج آنالیز اقالم پایه جیره به شده محاسبهترکیب مواد مغذی 
 3200 3100 3000  / کیلوکالری(لوگرمیکانرژی قابل متابولیسم )
 50/19 50/21 00/23  پروتئین خام )درصد(

 79/0 87/0 96/0  کلسیم )درصد(
 40/0 44/0 48/0  )درصد( دسترس قابلفسفر 

 16/0 16/0 16/0  سدیم )درصد(
 16/1 29/1 44/1  )درصد(لیزین 

 57/0 63/0 70/0  متیونین )درصد(
 91/0 99/0 08/1  متیونین+ سیستین )درصد(

 78/0 88/0 97/0  ترئونین )درصد(
 91/27 16/29 05/30  گرم(میلی /لوگرمیکروی )

سطح  5ین تأم منظور به) "ZnSO4.7H2O" یلوگرم مکمل روی به فرمکگرم در میلی 708و  531، 354، 177، 0-8های پایه با جایگزینی نشاسته ذرت با مقادیر . در جیره1

 ای تهیه شد.یلوگرم جیره( پنج تیمار تغذیهکگرم روی در  یلیم 190و  150، 110، 70، 30غلظت 

المللی؛  واحد بین E ،  18 یتامینوالمللی؛  واحد بین D3 ،  2000المللی؛ ویتامین  واحد بین A ،  9000 یتامینوکرد:  . مکمل ویتامینه در هر کیلوگرم جیره مواد زیر را تأمین می2

 15/0   یوتین،ب گرم؛ میلی 1/0  گرم؛ اسید فولیک،  یلیم 10  گرم؛ نیاسین،  میلی 6/6گرم؛ ریبوفالوین؛  میلی 8/1  گرم؛ تیامین،  میلی B12 ،5/1 یتامینوگرم؛  میلی K3 ،  2 یتامینو

 گرم. میلی 50  0ین کلراید، کول گرم؛ یلیم 30 ید پنتوتنیک، اس گرم؛ میلی 3گرم؛ پریدوکسین،  میلی

م؛ گر میلی 1  گرم؛ ید،  میلی 2/0  گرم؛ سلنیوم،  میلی 100  گرم )فاقد روی(؛ منگنز،  میلی 0/0کرد: روی،  . مکمل مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره مواد زیر را تأمین می3

 گرم. میلی 50  گرم؛ آهن،  میلی 10  مس، 
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 نتایج و بحث

های سنجش عملکرد رشد شامل میانگین وزن شاخص

، مصرف خوراک روزانه و بازده روزانه افزایش وزن، زنده

های حاوی سطوح با جیره شده  هیتغذغذایی در پرندگان 

سطح اثر  است. شده  دادهنشان  2جدول مختلف روی در 

 42و  24، 10روی جیره بر میانگین وزن در سنین 

ی سنی ها دورهروزگی، مصرف خوراک و رشد روزانه در 

روزگی و بازده غذایی در  1-42و  25-42، 10یک تا 

(. اثر >01/0Pدار بود )روزگی معنی 1-10دوره سنی 

سطح روی جیره بر رشد روزانه و مصرف خوراک در 

های روزگی و بازده غذایی در دوره 11-24نی دوره س

نشد.  دار یمعنو کل دوره پرورش  25-42، 11-24سنی 

آنالیز رگرسیون نتایج نشان داد که میزان مصرف خوراک 

و  25-42، 10ی سنی یک تا ها دورهها در روزانه جوجه

روزگی در پاسخ به افزایش سطح روی جیره  42یک تا 

. (>01/0Pافزایش یافت ) دارصورت خطی و معنی  به

 42و  10ها در سنین تغییرات میانگین وزن زنده جوجه

 10های سنی یک تا روزگی، افزایش وزن روزانه در دوره

روزگی و بازده غذایی در دوره سنی یک تا  42و یک تا 

روزگی در پاسخ به افزایش سطح روی جیره  10

ر حداکث که یطور بهدوم بود  صورت معادله درجه  به

میانگین وزن زنده، افزایش وزن روزانه و بازده غذایی را 

گرم روی در میلی 70با جیره حاوی  شده  هیتغذهای جوجه

 داشتند. لوگرمیک

 
 روزگی 1-42با جیره بر پایه گندم در سن  شده هیتغذهای گوشتی . اثر سطوح روی و مکمل آنزیمی جیره بر عملکرد جوجه2جدول 

 سن )روز(
 گرم(سطح روی جیره )کیلوگرم/ میلی 

SEM P-Value 
 رگرسیون

 دوم درجه خطی 190 150 110 70 30 
   وزن زنده )پرنده/ گرم(

1  18/45 50/43 70/44 90/44 81/43 06/1 76/0 68/0 92/0 
10  cd75/197 a96/227 bc08/204 b76/206 d13/195 28/2 01/0 14/0 01/0 
24  b79/841 a43/911 b33/848 b42/860 b81/838 93/11 01/0 27/0 11/0 
42  b03/1805 a34/1932 a67/1901 a26/1889 a73/1901 59/12 01/0 13/0 01/0 

   روز/ پرنده/ گرم(مصرف خوراک )
10-1  b82/19 a36/21 a79/21 a55/22 a80/22 47/0 01/0 01/0 42/0 
24-11  32/65 53/72 31/68 66/71 31/69 75/1 06/0 26/0 15/0 
42-25  b93/102 a22/108 a48/110 a03/113 a23/109 62/1 01/0 01/0 10/0 
42-1  b60/70 a64/75 a31/75 a70/77 a35/75 08/1 01/0 01/0 06/0 

   روز/ پرنده/ گرم()افزایش وزن 
10-1  c26/15 a45/18 bc94/15 b19/16 c13/15 25/0 01/0 18/0 01/0 
24-11  00/46 85/48 02/46 69/46 98/45 79/0 09/0 44/0 42/0 
42-25  c51/53 b72/56 ab52/58 ab16/57 a05/59 64/0 01/0 01/0 06/0 
42-1  b90/41 a97/44 a21/44 a91/43 a24/44 29/0 01/0 07/0 03/0 

   درصد() ییغذابازده 
10-1  b07/77 a72/86 bc36/73 bc84/71 c46/66 24/2 01/0 40/0 03/0 
24-11  46/70 39/67 37/67 87/65 48/66 22/2 64/0 16/0 30/0 
42-25  00/55 42/52 98/52 65/50 18/54 96/0 17/0 43/0 51/0 
42-1  35/59 47/59 72/58 63/56 81/58 91/0 22/0 19/0 33/0 

a-d :دار یمعن، رمشترکیغها در هر ردیف با حروف اختالف میانگین ( 05/0استP<.) 
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های گوشتی بر در مطالعه مکمل کردن جیره جوجه

 32/28پایه ذرت و کنجاله سویا )محتوی مقدار پایه 

، 80، 60، 40، 20روی در کیلوگرم( با سطوح  گرم یلیم

روی حداکثر  لوگرمیکدر  گرم یلیم 140و  120، 100

های افزایش وزن و مصرف خوراک روزانه در جوجه

 لوگرمیکدر  گرم یلیم 20با جیره مکمل شده با  شده  هیتغذ

( لوگرمیکدر  گرم یلیم 32/48روی )سطح کل روی جیره 

که روی در ساختار  [. با توجه به این18مشاهده شد ]

شود، در صورت کمبود روی ها وارد میبسیاری از آنزیم

، این کاهش کند یممعموالً کاهش اشتها در حیوان بروز 

اشتها تحت تأثیر کاهش سنتز گاماآمینوبوتیریک اسید 

[. 32ناقل نروترانسمیترهای مغز( است ] نهیدآمیاس)

همچنین در شرایط کمبود روی میل حیوان به مصرف 

د تحت توانیابد این موضوع میکاهش می ها دراتیکربوه

در  مؤثرتأثیر کمبود آنزیم کلیدی )پیروات کیناز( 

باشد که در صورت کمبود روی  ها دراتیکربوهمتابولیسم 

 گزارش[. 22یابد ]سنتز این آنزیم کاهش می mRNAبیان 

ها با سطح پایین روی، ها با جیرهاست تغذیه جوجه شده 

شود که نتیجه آن کاهش مصرف منجر به کاهش اشتها می

[. در شرایط کمبود روی در 37] استاک و رشد خور

بیوسنتز اسید نوکلئیک و استفاده از اسیدهای آمینه در 

، منجر به کاهش رشد جادشدهیاسنتز پروتئین اختالل 

است سطح روی جیره یک  شده گزارش[. 32] شود می

های گوشتی در رشد جوجه کننده نییتععامل بسیار مهم و 

 [.16است ]

 10پاسخ میانگین وزن زنده در سنین  در این آزمایش

های سنی یک روزگی، افزایش وزن روزانه در دوره 42و 

روزگی و بازده غذایی در دوره سنی  42و یک تا  10تا 

صورت   روزگی به افزایش سطح روی جیره به 10یک تا 

دار بود. با افزایش سطح روی جیره دوم معنی معادله درجه 

های فوق شاخص لوگرمیکدر  گرم یلیم 70به بیش از 

 80کاهش یافتند. افزایش سطح روی جیره به بیش از 

باعث اختالل در جذب و  لوگرمیکدر  گرم یلیم

حاصل  جینتابرخالف [. 36شود ]ی فسفر میفراهم ستیز

ی فوق نتایج برخی تحقیقات ها گزارشاز این آزمایش و 

دار افزایش سطح روی )آلی و حاکی از عدم اثر معنی

های بر شاخص NRCغیرآلی( جیره به باالتر از توصیه 

[. 24و  23، 19های گوشتی است ]جوجه عملکرد رشد

سطوح روی جیره بر بازده غذایی  دار یمعنعدم بروز اثر 

و کل دوره پرورش  25-42، 11-24های سنی در دوره

و  18، 6سایر محققین ] گزارشروزگی( با  42)یک تا 

است افزایش سطح روی  شده رشگزا[ مطابقت دارد. 23

[ و مخلوط 34و  25[، معدنی ]31های آلی ]جیره با مکمل

نداشت. در مقابل با  دار یمعن[ بر بازده غذایی اثر 10] ها آن

است، افزایش سطح روی جیره به  شده گزارشنتایج فوق 

-باعث بهبود بازده غذایی جوجه لوگرمیکدر  گرم یلیم 95

[. 17روزگی شد ] 35یک تا های گوشتی در دوره سنی 

از اثرات روی بر عملکرد  آمده  دست  بهدر نتایج  تفاوت

پرندگان مورد آزمایش در تحقیقات مختلف ممکن است 

دلیل تنوع در اقالم خوراکی جیره، حضور مواد  به

ای، ساکاریدهای غیرنشاستهپلی خصوص بهای ضدتغذیه

یره پایه و ترکیب شیمیایی جیره، مقدار روی موجود در ج

 [.32مقدار و نوع منبع مکمل روی باشد ]

های رگرسیونی خط شکسته خطی، خط شکسته مدل

دوم برای مشاهدات  و تابعیت درجه  دو  درجه

های عملکردی در پاسخ به سطح روی جیره شاخص

های سطح شاخصاز  هابرای ارزیابی مدلبرازش شدند. 

ریب ضریب تعیین یا مربع ضداری، احتمال معنی

Rهمبستگی )
( MAEخطا ) قدر مطلقو میانگین ( 2

Rاستفاده شد. مقایسه مقادیر 
های بین مدل MAEو  2

ها جهت دقت این مدل کننده انیبتواند رگرسیونی می

مدل دارای  که ی طور بهبرآورد مقادیر خروجی باشد 
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R بیشترین
از دقت باالتری برخوردار  MAEو کمترین  2

است. مدل خط شکسته خطی و مدل خط شکسته درجه 

Rباالترین  دو  درجهنسبت به مدل تابعیت  دو 
و  2

را داشتند بنابراین از این دو مدل برای  MAEترین پایین

 تخمین احتیاجات روی استفاده شد.

بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش میزان احتیاجات 

های عملکرد رشد شامل ی شاخصساز نهیبه ورمنظ  بهروی 

میانگین وزن پایان دوره پرورش، مصرف خوراک، افزایش 

 42وزن روزانه و بازده غذایی کل دوره پرورش )یک تا 

روزگی( با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته خطی 

در  گرم یلیم 75/62و  99/66، 12/83، 77/68ترتیب  به

با استفاده از مدل رگرسیونی  ( و3جیره )جدول  لوگرمیک

و  63/69، 93/79، 00/70ترتیب  به دو  درجهخط شکسته 

( برآورد شد. 4جیره )جدول  لوگرمیکگرم در میلی 01/58

، 1-10ی سنی ها دورهمیزان احتیاجات روی برآوردشده برای 

های روزگی برای شاخص 1-42و  42-25، 24-11

های رگرسیونی خط شکسته خطی و  عملکردی توسط مدل

گرم میلی 58-83تقریباً نزدیک به هم برآورد شد ) دو  درجه

که احتیاجات روی برآوردشده  جز این در کیلوگرم جیره( به

روزگی توسط مدل  25-42برای مصرف خوراک در دوره 

گرم در میلی 5/135دو بیشتر )  رگرسیونی خط شکسته درجه

 . کیلوگرم جیره( برآورد شد

 

 های عملکردی با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته خطیهای گوشتی برای بروز بهینه شاخص. برآورد نیاز روی جوجه3جدول 

 سن/ دوره سنی )روز(
 تخمین

 نیاز روی

 % تخمین95دامنه 
P-Value R2 MAE معادله 

 باال پایین

  وزن زنده

10 47/68 43/47 51/89 01/0 89/0 00/8 Y= 208.50-0.2683Zn 

24 09/68 90/35 30/100 09/0 90/0 62/37 Y= 864.70-0.6041Zn

42 77/68 80/40 73/96 06/0 98/0 23/83 Y=1906.30-2.6638Zn

 1مصرف خوراک

24-11 59/63 63/16 60/110 12/0 65/0 88/3 Y=70.45-0.1466Zn

42-25 31/90 52/46 10/134 05/0 99/0 69/2 Y=110.90-0.1324Zn

42-1 12/83 52/13 70/152 14/0 74/0 02/3 Y= 76.52-0.0587Zn

 افزایش وزن

10-1 31/66 22/52 39/80 01/0 88/0 76/0 Y=16.43-0.0334Zn

24-11 00/70 58/48 15/91 01/0 87/0 95/1 Y=46.87-0.0219Zn

42-25 07/89 00/60 10/118 01/0 88/0 53/2 Y=58.26-0.0800Zn

42-1 99/66 58/51 41/82 01/0 91/0 03/2 Y=44.33-0.0676Zn

 1بازده غذایی

10-1 25/65 90/39 60/90 04/0 80/0 03/0 Y=746.10+0.7031Zn

42-1 75/62 14/13 36/94 01/0 78/0 02/0 Y=584.10+0.2937Zn

R
 خطا. مطلققدر = میانگین  MAE= ضریب تعیین،  2

 .نشدند برازش مدل توسط یروزگ 25-42 و 11-24 یسن یها در دوره ییغذابازده و  یروزگ 10تا  کی یخوراک در دوره سن مصرف. 1



 قی، فرهاد خلآبادی، احمد حسنانی، ابوالقاسم گلیزرق دریح

 

 1397 زمستان  4شماره   20دوره 

584

های عملکردی با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته های گوشتی برای بروز بهینه شاخص. برآورد نیاز روی جوجه4جدول 

 دو درجه

 تخمین نیاز روی )روز(سن/ دوره سنی 
 % تخمین95دامنه 

P-Value R2 MAE معادله 
 باال پایین

  وزن زنده

10 21/67 21/49 21/85 01/0 89/0 92/7 Y= 208.50-0.0067Zn2

24 89/66 56/37 23/96 10/0 89/0 78/37 Y= 864.7-0.0168Zn2

42 00/70 12/44 87/95 04/0 95/0 86/101 Y= 1906.30-0.0739Zn2

 1مصرف خوراک

24-11 18/65 95/30 40/99 20/0 62/0 88/3 Y=70.45-0.0047Zn2 

42-25 90/135 83/94 10/177 06/0 95/0 74/2 Y=111.10-0.0008Zn2

42-1 93/79 60/37 30/122 14/0 73/0 55/2 Y= 76.11-0.0017Zn2

 افزایش وزن

10-1 05/65 44/52 65/77 01/0 84/0 76/0 Y= 16.42-0.0009Zn2

24-11 00/70 49/42 50/97 05/0 75/0 90/1 Y=46.87-0.0007Zn2

42-25 10/64 18/48 02/80 01/0 78/0 58/2 Y=58.23-0.0006Zn2

42-1 63/69 28/50 97/78 01/0 67/0 15/2 Y=44.33-0.0019Zn2

 1بازده غذایی

10-1 00/70 75/34 25/105 04/0 87/0 09/0 Y=746.10+0.0154Zn2

42-1 01/58 71/21 30/94 03/0 90/0 10/0 Y=584.10+0.0092Zn2

R2 ،ضریب تعیین :MAE : خطا. قدر مطلقمیانگین 

 روزگی توسط مدل برازش نشدند. 25-42و  11-24ی ها دورهروزگی و بازده غذایی در  10مصرف خوراک در دوره سنی یک تا 
 

در این تحقیق برای  آمده  دست  بهمیزان احتیاجات روی 

های گوشتی تحت های عملکردی جوجهبروز بهینه شاخص

های بر پایه گندم بیشتر از توصیه انجمن شرایط تغذیه با جیره

در کتابچه  شده  هیتوص[ ولی کمتر از مقدار 28ملی تحقیقات ]

آمد. در  دست به[ 12و  4های تجاری ]راهنمای سویه

بروز  منظور  بهمطالعات مختلف سطح مطلوب روی جیره 

 45های گوشتی  های عملکرد رشد جوجهبهینه شاخص

[ و 18] لوگرمیکدر  گرم یلیم 84[، 32] لوگرمیکگرم در میلی

 شده  گزارش[ 40و  17در کیلوگرم جیره ] گرم یلیم 95

از آزمایش حاضر و  آمده دست  بهاست. در مقابل نتایج 

، 80، 40، 20، 10ای اثر سطوح ی فوق در مطالعهها گزارش

جیره بر عملکرد  لوگرمیکروی در  گرم یلیم 320و  160

گیری های گوشتی تا سن چهار هفتگی بررسی و نتیجهجوجه

در  گرم یلیم 29شد که مقدار روی موجود در جیره پایه )

های عملکردی کافی بوده کیلوگرم( برای بروز بهینه شاخص

[. افزایش 36] ستینی رو باو نیاز به مکمل کردن جیره 

 194[، 16] گرممیلی 110مقدار روی جیره به سطوح باالتر 

[، 11] لوگرمیدر ک گرم یلیم 440[، 13] گرملویک در گرمیلیم

 گرم یلیم 1062[، 34] لوگرمیکگرم در میلی 1036[، 5] 637

[ باعث 25گرم در کیلوگرم ]میلی 1555[ و 33] لوگرمیکدر 

های گوشتی کاهش مصرف خوراک و رشد روزانه جوجه

شده است. تجویز روی در سطوح باالتر از نیاز باعث بروز 

ی از طریق افزایش میزان روی کود طیمح ستیزآلودگی 

 [.20و  14، 10شود ]تولیدی می
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آزمایش نشان داد که سطح بهینه  نتایج حاصل از این

نیل به حداکثر  منظور  بههای بر پایه گندم روی در جیره

میانگین وزن زنده، مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه و 

گرم میلی 58-83 های گوشتی در دامنهبازده غذایی جوجه

در کیلوگرم است. احتیاجات روی برآورد شده برای 

های گوشتی با استفاده های عملکرد رشد جوجهشاخص

 دو  درجهاز مدل خط شکسته خطی و مدل خط شکسته 

باشد. سطح مطلوب روی جیره بیشتر از میتقریباً مشابه 

انجمن ملی تحقیقات ولی کمتر از مقدار  هیتوصمقدار 

 باشد. های تجاری میتوصیه سویه
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Abstract 
The present study was conducted to determine the zinc (Zn) requirement in broiler chickens fed wheat-soy based diet. 

Two hundred fifty day-old broiler chicks (Ross 308), were randomly assigned to a completely randomised design 

(CRD) experiment with 5 treatments, and 5 replicates of 10b each. The experimental treatments included five dietary 

Zn levels (30, 70, 110, 150, and 190 mg/kg) provided by the addition of reagent grade “ZnSO4.7H2O”. The 

experiment lasted from 1-42d of age. Increasing dietary Zn level to 70mg/kg significantly increased 10, 24 and 42d 

live body weight (LBW), feed intake (FI) and weight gain (WG) during 1-10, 25-42 and 1-42d of age and feed 

efficiency (FE) during 1-10d of age. The linear broken-line (LBL), quadratic-broken line (QBL) and the quadratic 

polynomial (QP) regression models were used to estimate the Zn requirement. The Zn requirement for optimal final 

LBW and FI, WG, and FE during 1-42d of ages by LBL model were 68.77, 83.12, 66.99 and 62.75 mg/kg of diet, 

and by QBL model 70.00, 79.93, 69.63 and 58.01 mg/kg of diet, respectively.  In conclusion, Zn requirement varied 

between 58-83 mg/kg, which is higher than NRC and is lower than strain recommendation in the broiler chickens fed 

wheat-based diet.  
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