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برآورد نیاز روی در جیرههای بر پایه گندم -سویا با روش ارزیابی پاسخهای عملکرد
رشد جوجههای گوشتی
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 .1استادیار ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .2استاد ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری ،گروه علوم دامی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1397/05/03 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/07/22 :

چکیده
بهمنظور تعیین نیاز روی جوجههای گوشتی در شرایط تغذیه با جیرههای بر پایه گندم آزمایشی با استفاده از  250قطعه جوجه
گوشتی یکروزه سویه راس  308در قالب طرح کامالً تصادفی با پنج تیمار ،پنج تکرار و  10قطعه جوجه در هر تکرار در دوره
سنی یک تا  42روزگی انجام شد .تیمارهای آزمایشی شامل تأمین پنج سطح غلظت روی جیره ( 150 ،110 ،70 ،30و  190میلی-
گرم در کیلوگرم) با افزودن مکمل روی به فرم " "ZnSO4.7H2Oبودند .با افزایش سطح روی جیره به  70میلیگرم در کیلوگرم
شاخصهای عملکردی شامل میانگین وزن در سنین 24 ،10 ،و  42روزگی ،مصرف خوراک و رشد روزانه در دورههای سنی یک
تا  25-42 ،10و یک تا  42روزگی و بازده غذایی در دوره سنی یک تا  10روزگی بهطور معنیدار افزایش یافتند .میزان
احتیاجات روی بهمنظور بهینهسازی شاخصهای میانگین وزن پایان دوره پرورش ،مصرف خوراک ،افزایش وزن روزانه و بازده
غذایی با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته خطی بهترتیب  66/99 ،83/12 ،68/77و  62/75میلیگرم در کیلوگرم جیره و
با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته درجه دو بهترتیب  69/63 ،79/93 ،70/00و  58/01میلیگرم در کیلوگرم جیره برآورد
شد .با توجه به نتایج این تحقیق احتیاجات روی جوجههای گوشتی در شرایط تغذیه با جیرههای بر پایه گندم بهمنظور بروز بهینه
شاخصهای عملکرد رشد در دامنه  58-83میلیگرم در کیلوگرم جیره ،بیشتر از توصیه انجمن ملی تحقیقات و کمتر از توصیه
سویههای تجاری است.
کلیدواژهها :جوجههای گوشتی ،روی ،عملکرد ،گندم ،معادالت رگرسیون.

* نویسنده مسئول

Email: h.zarghi@um.ac.ir

حیدر زرقی ،ابوالقاسم گلیان ،احمد حسنآبادی ،فرهاد خلیق

مقدمه

مکمل معدنی روی [ ]39و یا مکمل آلی روی [ ]23بر

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

شاخصهای عملکردی را نشان دادهاند.

بین دانههای خوراکی برای استفاده در تغذیه طیور دارد

در انتشارات انجمن ملی تحقیقات آمریکا میزان

[ .]15حدود  50درصد ذرت دانهای موردنیاز کشور از

احتیاجات روی برای جوجههای گوشتی جوان 35-40

طریق واردات تأمین میشود ،در برخی شرایط خاص

میلیگرم در کیلوگرم جیره گزارش شده است [ .]28میزان

بهخصوص وقتی قیمت ذرت باال است ،با توجه به اینکه

تأمین روی با منشأ عناصر پایه جیره در دامنه 13-62

در اغلب مناطق ایران گندم قابل کشت است [.]38

میلیگرم در کیلوگرم است [ .]32گزارش شده است،

گرایش به استفاده از گندم در جیره طیور مطرح میشود.

افزودن روی به میزان  20میلیگرم در کیلوگرم جیرههای

استفاده از گندم در سطوح باال در تغذیه جوجههای

کاربردی میتواند نیاز جوجههای گوشتی به روی را تأمین

گوشتی بهدلیل وجود پلیساکاریدهای غیر نشاستهای

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

محلول بهخصوص زایالن و آرابینوزایالن محدودیت

است ،در جیرههای بر پایه ذرت میزان روی تأمینشده از

دارد [.]8
بین عناصر کممصرف که در تغذیه طیور مورد استفاده

منابع پایه جیره پاسخگوی نیاز بوده و افزودن مکمل روی
به جیره ضرورت ندارد [ 26و  .]40درصورتیکه مقدار

هستند ،عنصر روی بهدلیل نقشی که در رشد و تکامل

افزودن روی بهصورت مکمل معدنی به جیرههای مصرفی

سیستم اسکلتی [ ]9فعالیتهای آنزیمی و توسعه ایمنی

جوجه گوشتی طبق پیشنهاد سویههای تجاری امروزی

[ ]24دارد ،در تغذیه طیور بهخصوص جوجههای گوشتی

 110میلیگرم در کیلوگرم است [ 4و .]12

امروزی که دارای سرعت رشد باالیی هستند مورد توجه

در صورت تغذیه جوجههای گوشتی با جیرههای بر

قرارگرفته است .روی در بدن عملکردهای بسیار متنوعی

پایه گندم در محیط روده تودهای چسبنده با وزن مولکولی

از نقش کوفاکتوری برای بسیاری از آنزیمها تا کنترل بیان

باال تشکیل و باعث افزایش چسبندگی محتویات دستگاه

ژن را برعهده دارد [ .]27در جوجههای جوان کمبود روی

گوارش ،کندی عبور محتویات دستگاه گوارش ،کاهش

باعث کاهش رشد ،پردرآوری ضعیف ،بزرگ شدن مفصل

سرعت انتشار آنزیمهای گوارشی ،افزایش جمعیت

زانو ،پوستهپوسته شدن پوست بهخصوص در ناحیه پا،

میکروبی پاتوژن و تخریب الیه مخاطی دستگاه گوارش و

کوتاه و ضخیمشدن استخوانهای پا ،افزایش هماتوکریت،

نهایتاً کاهش زیستفراهمی مواد مغذی میشود [.]41

کاهش مصرف خوراک و تأخیر در رشد میشود [.]17

بهعالوه حضور لیگاندهای مانند فیتات در گندم با روی

بهدلیل کمبود حاشیهای روی در بسیاری از اقالم خوراکی،

تشکیل کمپلکس غیرمحلول داده و موجب کاهش جذب

معموالً این ریزمغذی در جیره حیوانات اهلی و طیور

روی میشود []31؛ بنابراین احتیاجات طیور به مواد

بهصورت مکمل افزوده میشوند [ ،]7نتایج تحقیقات

ریزمغذی در شرایط تغذیه با جیرههای بر پایه گندم ممکن

انجامشده نشان داده است که افزودن مکمل معدنی []29

است متفاوت از جیرههای بر پایه ذرت باشد .تحقیق

و یا آلی روی [ 2 ،1و  ]3به جیره جوجههای گوشتی

حاضر بهمنظور تعیین نیاز روی در جیرههای بر پایه گندم

باعث بهبود شاخصهای عملکرد رشد میشود .البته در

با استفاده از ارزیابی پاسخهای عملکردی جوجههای

مقابل نتایج فوق برخی گزارشها نیز عدم تأثیر افزودن

گوشتی انجام شد.
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مواد و روشها

در طول دوره آزمایش خوراک مصرفی هر واحد

برای انجام این آزمایش ،تعداد  250قطعه جوجه خروس

آزمایشی اندازهگیری شد .جوجههای هر پن در بدو ورود،

گوشتی یکروزه سویه تجاری راس  308در یک آزمایش در

 24 ،10و  42روزگی بهصورت گروهی توزین شدند.

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

بهمنظور حداقل کردن خطای حاصل از وزن محتویات

پرنده در هر تکرار استفاده شد .تیمارهای آزمایشی شامل پنج

دستگاه گوارش چهار ساعت قبل از هر وزنکشی به

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

جوجهها گرسنگی داده شد .رشد و خوراک مصرفی

میلیگرم در کیلوگرم) بودند .جوجهها بهطور تصادفی بین

روزانه بهصورت گرم در روز بهازای هر قطعه و ضریب

 25پن (واحد آزمایشی)  10قطعهای با میانگین وزن گروهی

تبدیل غذایی بهصورت گرم مصرف خوراک به افزایش

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

وزن محاسبه شد .تلفات هر روز ضمن ثبت تاریخ و

به ارتفاع یک متر محصور ،دارای یک مترمربع مساحت و

شماره پن وزن شده و محاسبه خوراک مصرفی روزانه بر

مجهز به یک دانخوری سطلی آویز و آبخوری نیپل بود.

اساس تعداد جوجه زنده در هرروز (جوجه روز) تصحیح

دمای جایگاه پرورش در روز ورود جوجهها  32-35درجه

شد.

سانتیگراد در نظر گرفته شد ،پس از  72ساعت روزانه

نتایج بهدستآمده از آزمایش در قالب طرح کامالً

 0/4-0/5درجه سانتیگراد دمای سالن کاهش یافت تا اینکه

تصادفی ،با استفاده از نرمافزار آماری ( SASنسخه  )9/1و

دمای سالن به  20-22درجه سانتیگراد رسید و سپس تا

رویه مدل عمومی خطی ( )GLMمورد تجزیه آماری قرار

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

گرفتند [ .]35مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون توکی

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

در سطح احتمال ( )P<0/05انجام شد [ .]21مدل

نوردهی سالن شامل  23ساعت روشنایی و یک ساعت

رگرسیونی خط شکسته خطی ،خط شکسته درجهدو و

تاریکی در کل دوره آزمایش اعمال شد.

تابعیت درجهدوم (بهترتیب رابطههای  2 ،1و  )3برای

ترکیب مواد مغذی اقالم پایه (گندم و کنجاله سویا)

برآورد نیاز روی با استفاده از رویه  NLINنرمافزار

مورد استفاده در تنظیم جیرههای مصرفی به روش

نسخه  9/1برازش شد [.]30

طیفبینی مادون قرمز نزدیک انعکاسی ( )NIRتعیین شد.

رابطه )1

 22/6درصد روی خالص بود که از شرکت سیگما
( )Sigma-Aldrich Chemical Co., St. Louis, MOتهیه

)Y = L + U(R-X
Y=L for X >̳ R

مکمل روی مورد استفاده به فرم " "ZnSO4.7H2Oدارای
رابطه )2

SAS

or

for X<R

)Y = L + U(R-X) (R-X
Y=L for X >̳ R

or

for X<R

شد .جیرهها به کمک نرمافزار جیرهنویسی  UFFDAبرای
تأمین حداقل احتیاجات توصیهشده راهنمای راس 308

رابطه )3

Y= a + b X + c X2

[ ]4برای دورههای سنی آغازین ،رشد و پایانی (بهترتیب
یک تا  11-24 ،10و  25-42روزگی) و با استفاده از

که در این رابطهها ،Y ،پاسخ؛  ،Lحداکثر پاسخ؛ ،R

ترکیب مواد مغذی اقالم خوراکی (گندم و کنجاله سویا)

مقدار نیاز؛  ،Xدز؛ و  U،a, b, cپارامترهای تخمینزدهشده

حاصل از آزمایش  NIRانجام تنظیم شد (جدول .)1

مدلها است.

دوره   20شماره   4زمستان 1397

 579

حیدر زرقی ،ابوالقاسم گلیان ،احمد حسنآبادی ،فرهاد خلیق

بهمنظور تعیین مناسبترین مدل برازش شده از

رابطه )5

ضریب تعیین (رابطه  )5و میانگین قدر مطلق اختالف

که در این رابطهها:

مقدار برآوردشده با مقدار مشاهده شده (رابطه  )6استفاده
شد.

)( SST  SSE
SST

رابطه )4

1
 xi  y i
n
 ،R2ضریب تعیین؛ ،SST

MAE 

مجموع

مربعات کل؛  ،SSEمجموع مربعات خطا؛  ،xiمقادیر
خروجی واقعی (مشاهده) و  ،yiمقادیر خروجی توسط

R2 

مدل (برآورد) است.
1

جدول  .1مواد خوراکی مورداستفاده و ترکیب شیمیایی جیرههای پایه
آغازین ( 1-10روزگی)

رشد ( 11-24روزگی)

پایانی ( 25-42روزگی)

گندم

57/85

61/26

67/01

مواد خوراکی (درصد)
کنجاله سویا

32/04

28/02

21/79

روغن گیاهی

5/23

6/28

7/03

سنگآهک

0/99

0/92

0/85

دی کلسیم فسفات

2/00

1/78

1/60

نمک طعام

0/16

0/16

0/14

بیکربنات سدیم

0/15

0/15

0/15

مکمل ویتامینه
3

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

0/25

دیال-متیونین

0/39

0/34

0/31

ترئونین

0/19

0/16

0/15

ال-لیزین هیدرو کلراید

0/43

0/36

0/40

نشاسته ذرت

0/07

0/07

0/07

مکمل معدنی

2

ترکیب مواد مغذی محاسبهشده (بر اساس نتایج آنالیز اقالم پایه جیره بهروش )NIR
انرژی قابل متابولیسم (کیلوگرم /کیلوکالری)

3000

3100

3200

پروتئین خام (درصد)

23/00

21/50

19/50

کلسیم (درصد)

0/96

0/87

0/79

فسفر قابلدسترس (درصد)

0/48

0/44

0/40

سدیم (درصد)

0/16

0/16

0/16

لیزین (درصد)

1/44

1/29

1/16

متیونین (درصد)

0/70

0/63

0/57

متیونین +سیستین (درصد)

1/08

0/99

0/91

ترئونین (درصد)

0/97

0/88

0/78

روی (کیلوگرم /میلیگرم)

30/05

29/16

27/91

 .1در جیرههای پایه با جایگزینی نشاسته ذرت با مقادیر  531 ،354 ،177 ،0-8و  708میلیگرم در کیلوگرم مکمل روی به فرم "( "ZnSO4.7H2Oبهمنظور تأمین  5سطح
غلظت  150 ،110 ،70 ،30و  190میلیگرم روی در کیلوگرم جیره) پنج تیمار تغذیهای تهیه شد.
 .2مکمل ویتامینه در هر کیلوگرم جیره مواد زیر را تأمین میکرد :ویتامین  9000 ،Aواحد بینالمللی؛ ویتامین  2000 ،D3واحد بینالمللی؛ ویتامین  18 ،Eواحد بینالمللی؛
ویتامین  2 ،K3میلیگرم؛ ویتامین  1/5 ،B12میلیگرم؛ تیامین 1/8 ،میلیگرم؛ ریبوفالوین؛  6/6میلیگرم؛ نیاسین 10 ،میلیگرم؛ اسید فولیک 0/1 ،میلیگرم؛ بیوتین0/15 ،
میلیگرم؛ پریدوکسین 3 ،میلیگرم؛ اسید پنتوتنیک 30 ،میلیگرم؛ کولین کلراید 050 ،میلیگرم.
 .3مکمل مواد معدنی در هر کیلوگرم جیره مواد زیر را تأمین میکرد :روی 0/0 ،میلیگرم (فاقد روی)؛ منگنز 100 ،میلیگرم؛ سلنیوم 0/2 ،میلیگرم؛ ید 1 ،میلیگرم؛
مس 10 ،میلیگرم؛ آهن 50 ،میلیگرم.
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نتایج و بحث

آنالیز رگرسیون نتایج نشان داد که میزان مصرف خوراک

شاخصهای سنجش عملکرد رشد شامل میانگین وزن

روزانه جوجهها در دورههای سنی یک تا  25-42 ،10و

زنده ،افزایش وزن روزانه ،مصرف خوراک روزانه و بازده

یک تا  42روزگی در پاسخ به افزایش سطح روی جیره

غذایی در پرندگان تغذیهشده با جیرههای حاوی سطوح

بهصورت خطی و معنیدار افزایش یافت (.)P<0/01

مختلف روی در جدول  2نشان داده شده است .اثر سطح

تغییرات میانگین وزن زنده جوجهها در سنین  10و 42

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

روزگی ،افزایش وزن روزانه در دورههای سنی یک تا 10

روزگی ،مصرف خوراک و رشد روزانه در دورههای سنی

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

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

 10روزگی در پاسخ به افزایش سطح روی جیره

دوره سنی  1-10روزگی معنیدار بود ( .)P<0/01اثر

بهصورت معادله درجه دوم بود بهطوریکه حداکثر

سطح روی جیره بر رشد روزانه و مصرف خوراک در

میانگین وزن زنده ،افزایش وزن روزانه و بازده غذایی را

دوره سنی  11-24روزگی و بازده غذایی در دورههای

جوجههای تغذیهشده با جیره حاوی  70میلیگرم روی در

سنی  25-42 ،11-24و کل دوره پرورش معنیدار نشد.

کیلوگرم داشتند.

جدول  .2اثر سطوح روی و مکمل آنزیمی جیره بر عملکرد جوجههای گوشتی تغذیهشده با جیره بر پایه گندم در سن  1-42روزگی
سطح روی جیره (کیلوگرم /میلیگرم)

سن (روز)

30

110

70

190

150

SEM

P-Value

رگرسیون
خطی

درجهدوم

وزن زنده (پرنده /گرم)
1

45/18

43/50

44/70

44/90

43/81

1/06

0/76

0/68

0/92

10

197/75cd

227/96a

204/08bc

206/76b

195/13d

2/28

0/01

0/14

0/01

24

841/79b

911/43a

848/33b

860/42b

838/81b

11/93

0/01

0/27

0/11

42

b

1805/03

a

1932/34

a

1901/67

a

1889/26

a

1901/73

12/59

0/01

0/13

0/01

مصرف خوراک (روز /پرنده /گرم)
1-10

19/82b

21/36a

21/79a

22/55a

a

22/80

0/47

0/01

0/01

0/42

11-24

65/32

72/53

68/31

71/66

69/31

1/75

0/06

0/26

0/15

25-42

102/93b

108/22a

110/48a

113/03a

109/23a

1/62

0/01

0/01

0/10

1-42

b

70/60

a

75/64

a

75/31

a

77/70

a

75/35

1/08

0/01

0/01

0/06

1-10

15/26c

18/45a

15/94bc

16/19b

15/13c

0/25

0/01

0/18

0/01

11-24

46/00

48/85

46/02

46/69

45/98

0/79

0/09

0/44

0/42

25-42

c

a

59/05

0/64

1-42

b

a

44/24

افزایش وزن (روز /پرنده /گرم)

53/51
41/90

b

56/72

a

44/97

ab
a

58/52

44/21

ab
a

57/16

43/91

0/29

0/01
0/01

0/01
0/07

0/06
0/03

بازده غذایی (درصد)
1-10

77/07b

86/72a

73/36bc

71/84bc

66/46c

2/24

0/01

0/40

0/03

11-24

70/46

67/39

67/37

65/87

66/48

2/22

0/64

0/16

0/30

25-42

55/00

52/42

52/98

50/65

54/18

0/96

0/17

0/43

0/51

1-42

59/35

59/47

58/72

56/63

58/81

0/91

0/22

0/19

0/33

 :a-dاختالف میانگینها در هر ردیف با حروف غیرمشترک ،معنیدار است (.)P<0/05
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در مطالعه مکمل کردن جیره جوجههای گوشتی بر

کاهش یافتند .افزایش سطح روی جیره به بیش از 80

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

میلیگرم در کیلوگرم باعث اختالل در جذب و

میلیگرم روی در کیلوگرم) با سطوح ،80 ،60 ،40 ،20

زیستفراهمی فسفر میشود [ .]36برخالف نتایج حاصل

 120 ،100و  140میلیگرم در کیلوگرم روی حداکثر

از این آزمایش و گزارشهای فوق نتایج برخی تحقیقات

افزایش وزن و مصرف خوراک روزانه در جوجههای

حاکی از عدم اثر معنیدار افزایش سطح روی (آلی و

تغذیهشده با جیره مکمل شده با  20میلیگرم در کیلوگرم

غیرآلی) جیره به باالتر از توصیه  NRCبر شاخصهای

روی (سطح کل روی جیره  48/32میلیگرم در کیلوگرم)

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

مشاهده شد [ .]18با توجه به اینکه روی در ساختار

عدم بروز اثر معنیدار سطوح روی جیره بر بازده غذایی

بسیاری از آنزیمها وارد میشود ،در صورت کمبود روی

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

معموالً کاهش اشتها در حیوان بروز میکند ،این کاهش

(یک تا  42روزگی) با گزارش سایر محققین [ 18 ،6و

اشتها تحت تأثیر کاهش سنتز گاماآمینوبوتیریک اسید

 ]23مطابقت دارد .گزارششده است افزایش سطح روی

(اسیدآمینه ناقل نروترانسمیترهای مغز) است [.]32

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

همچنین در شرایط کمبود روی میل حیوان به مصرف

آنها [ ]10بر بازده غذایی اثر معنیدار نداشت .در مقابل با

کربوهیدراتها کاهش مییابد این موضوع میتواند تحت

نتایج فوق گزارششده است ،افزایش سطح روی جیره به

تأثیر کمبود آنزیم کلیدی (پیروات کیناز) مؤثر در

 95میلیگرم در کیلوگرم باعث بهبود بازده غذایی جوجه-

متابولیسم کربوهیدراتها باشد که در صورت کمبود روی

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

بیان  mRNAسنتز این آنزیم کاهش مییابد [ .]22گزارش

تفاوت در نتایج بهدستآمده از اثرات روی بر عملکرد

شده است تغذیه جوجهها با جیرهها با سطح پایین روی،

پرندگان مورد آزمایش در تحقیقات مختلف ممکن است

منجر به کاهش اشتها میشود که نتیجه آن کاهش مصرف

بهدلیل تنوع در اقالم خوراکی جیره ،حضور مواد

خوراک و رشد است [ .]37در شرایط کمبود روی در

ضدتغذیهای بهخصوص پلیساکاریدهای غیرنشاستهای،

بیوسنتز اسید نوکلئیک و استفاده از اسیدهای آمینه در

ترکیب شیمیایی جیره ،مقدار روی موجود در جیره پایه و

سنتز پروتئین اختالل ایجادشده ،منجر به کاهش رشد

مقدار و نوع منبع مکمل روی باشد [.]32

میشود [ .]32گزارششده است سطح روی جیره یک

مدلهای رگرسیونی خط شکسته خطی ،خط شکسته

عامل بسیار مهم و تعیینکننده در رشد جوجههای گوشتی

درجه دو و تابعیت درجه دوم برای مشاهدات

است [.]16

شاخصهای عملکردی در پاسخ به سطح روی جیره


در این آزمایش پاسخ میانگین وزن زنده در سنین 10

برازش شدند .برای ارزیابی مدلها از شاخصهای سطح

و  42روزگی ،افزایش وزن روزانه در دورههای سنی یک

احتمال معنیداری ،ضریب تعیین یا مربع ضریب

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

2

همبستگی (  )Rو میانگین قدر مطلق خطا ()MAE
2

یک تا  10روزگی به افزایش سطح روی جیره بهصورت

استفاده شد .مقایسه مقادیر  Rو  MAEبین مدلهای

معادله درجه دوم معنیدار بود .با افزایش سطح روی جیره

رگرسیونی میتواند بیانکننده دقت این مدلها جهت

به بیش از  70میلیگرم در کیلوگرم شاخصهای فوق

برآورد مقادیر خروجی باشد بهطوری که مدل دارای
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بیشترین  R2و کمترین  MAEاز دقت باالتری برخوردار

کیلوگرم جیره (جدول  )3و با استفاده از مدل رگرسیونی

است .مدل خط شکسته خطی و مدل خط شکسته درجه

خط شکسته درجه دو بهترتیب  69/63 ،79/93 ،70/00و

دو نسبت به مدل تابعیت درجه دو باالترین  R2و

 58/01میلیگرم در کیلوگرم جیره (جدول  )4برآورد شد.

پایینترین  MAEرا داشتند بنابراین از این دو مدل برای


میزان احتیاجات روی برآوردشده برای دورههای سنی ،1-10

تخمین احتیاجات روی استفاده شد.

 25-42 ،11-24و  1-42روزگی برای شاخصهای

بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش میزان احتیاجات

عملکردی توسط مدلهای رگرسیونی خط شکسته خطی و

روی به منظور بهینهسازی شاخصهای عملکرد رشد شامل

درجه دو تقریباً نزدیک به هم برآورد شد ( 58-83میلیگرم

میانگین وزن پایان دوره پرورش ،مصرف خوراک ،افزایش

در کیلوگرم جیره) بهجز اینکه احتیاجات روی برآوردشده

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

برای مصرف خوراک در دوره  25-42روزگی توسط مدل

روزگی) با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته خطی

رگرسیونی خط شکسته درجه دو بیشتر ( 135/5میلیگرم در

بهترتیب  66/99 ،83/12 ،68/77و  62/75میلیگرم در

کیلوگرم جیره) برآورد شد.

جدول  .3برآورد نیاز روی جوجههای گوشتی برای بروز بهینه شاخصهای عملکردی با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته خطی
سن /دوره سنی (روز)

تخمین
نیاز روی

دامنه  %95تخمین
پایین

P-Value

R2

MAE

باال

معادله

وزن زنده
10

68/47

47/43

89/51

0/01

0/89

8/00

Y= 208.50-0.2683Zn

24

68/09

35/90

100/30

0/09

0/90

37/62

 Y= 864.70-0.6041Zn

42

68/77

40/80

96/73

0/06

0/98

83/23

 Y=1906.30-2.6638Zn

مصرف خوراک

1



11-24

63/59

16/63

110/60

0/12

0/65

3/88

 Y=70.45-0.1466Zn

25-42

90/31

46/52

134/10

0/05

0/99

2/69

 Y=110.90-0.1324Zn

1-42

83/12

13/52

152/70

0/14

0/74

3/02

 Y= 76.52-0.0587Zn


افزایش وزن
1-10

66/31

52/22

80/39

0/01

0/88

0/76

 Y=16.43-0.0334Zn

11-24

70/00

48/58

91/15

0/01

0/87

1/95

 Y=46.87-0.0219Zn

25-42

89/07

60/00

118/10

0/01

0/88

2/53

 Y=58.26-0.0800Zn

1-42

66/99

51/58

82/41

0/01

0/91

2/03

 Y=44.33-0.0676Zn

بازده غذایی

1



1-10

65/25

39/90

90/60

0/04

0/80

0/03

 Y=746.10+0.7031Zn

1-42

62/75

13/14

94/36

0/01

0/78

0/02

 Y=584.10+0.2937Zn

 = Rضریب تعیین = MAE ،میانگین قدر مطلق خطا.

2

 .1مصرف خوراک در دوره سنی یک تا  10روزگی و بازده غذایی در دورههای سنی  11-24و  25-42روزگی توسط مدل برازش نشدند.
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جدول  .4برآورد نیاز روی جوجههای گوشتی برای بروز بهینه شاخصهای عملکردی با استفاده از مدل رگرسیونی خط شکسته
درجهدو
سن /دوره سنی (روز)

تخمین نیاز روی

دامنه  %95تخمین
پایین

P-Value

باال

R2

معادله

MAE

وزن زنده
2

 Y= 208.50-0.0067Zn

10

67/21

49/21

85/21

0/01

0/89

7/92

24

66/89

37/56

96/23

0/10

0/89

37/78

 Y= 864.7-0.0168Zn2

42

70/00

44/12

95/87

0/04

0/95

101/86

 Y= 1906.30-0.0739Zn2

مصرف خوراک

1



11-24

65/18

30/95

99/40

0/20

0/62

3/88

2

25-42

135/90

94/83

177/10

0/06

0/95

2/74

2

 Y=111.10-0.0008Zn

1-42

79/93

37/60

122/30

0/14

0/73

2/55

 Y= 76.11-0.0017Zn2

Y=70.45-0.0047Zn



افزایش وزن
1-10

65/05

52/44

77/65

0/01

0/84

0/76

 Y= 16.42-0.0009Zn2

11-24

70/00

42/49

97/50

0/05

0/75

1/90

2

 Y=46.87-0.0007Zn

25-42

64/10

48/18

80/02

0/01

0/78

2/58

2

 Y=58.23-0.0006Zn

1-42

69/63

50/28

78/97

0/01

0/67

2/15

 Y=44.33-0.0019Zn2

بازده غذایی

1



1-10

70/00

34/75

105/25

0/04

0/87

0/09

 Y=746.10+0.0154Zn2

1-42

58/01

21/71

94/30

0/03

0/90

0/10

 Y=584.10+0.0092Zn

2

 :R2ضریب تعیین :MAE ،میانگین قدر مطلق خطا.
مصرف خوراک در دوره سنی یک تا  10روزگی و بازده غذایی در دورههای  11-24و  25-42روزگی توسط مدل برازش نشدند.

میزان احتیاجات روی بهدستآمده در این تحقیق برای

جوجههای گوشتی تا سن چهار هفتگی بررسی و نتیجهگیری

بروز بهینه شاخصهای عملکردی جوجههای گوشتی تحت

شد که مقدار روی موجود در جیره پایه ( 29میلیگرم در

شرایط تغذیه با جیرههای بر پایه گندم بیشتر از توصیه انجمن

کیلوگرم) برای بروز بهینه شاخصهای عملکردی کافی بوده

ملی تحقیقات [ ]28ولی کمتر از مقدار توصیهشده در کتابچه

و نیاز به مکمل کردن جیره با روی نیست [ .]36افزایش

راهنمای سویههای تجاری [ 4و  ]12بهدست آمد .در

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

مطالعات مختلف سطح مطلوب روی جیره بهمنظور بروز

میلیگرم در کیلوگرم [ 440 ،]13میلیگرم در کیلوگرم [،]11

بهینه شاخصهای عملکرد رشد جوجههای گوشتی 45

 1036 ،]5[ 637میلیگرم در کیلوگرم [ 1062 ،]34میلیگرم

میلیگرم در کیلوگرم [ 84 ،]32میلیگرم در کیلوگرم [ ]18و

در کیلوگرم [ ]33و  1555میلیگرم در کیلوگرم [ ]25باعث

 95میلیگرم در کیلوگرم جیره [ 17و  ]40گزارش شده

کاهش مصرف خوراک و رشد روزانه جوجههای گوشتی

است .در مقابل نتایج بهدستآمده از آزمایش حاضر و

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

گزارشهای فوق در مطالعهای اثر سطوح ،80 ،40 ،20 ،10

آلودگی زیستمحیطی از طریق افزایش میزان روی کود

 160و  320میلیگرم روی در کیلوگرم جیره بر عملکرد

تولیدی میشود [ 14 ،10و .]20
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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 “ZnSO 4.7H2O”. 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.
Keyworlds: Broiler chickens, performance, regression models, wheat, zinc.
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