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 چكيده

در  آریان  ةگوشاتي ساوی   جوجاة قطعه  305با استفاده از های گوشتي  هسيستم ایمني جوج و عنصر روی بر عملكرد دو منبع آلي تأثير
، 45)روی  نين( و سه سطح مختلا  متيو -رویگليسين و  -نوع منبع عنصر روی )روی دواین آزمایش شامل  .4×7فاکتوریل  آزمایش

وزن زناده و خاوراک   شاد.   تكرار بررساي  پنج با شش تيمار و در ( در قالب طرح کامالً تصادفيجيره گرم بر کيلوگرم ميلي 145و  85
دتن آمده و عيار تولياد پاا   عمل گيری به در پایان دورة پرورش خون .محاسبه شد ضریب تبدیل گيری و اندازهصورت هفت ي  به مصرفي

متيونين در  -ی سفيد انجام شد. استفاده از منبع رویها گلبولعليه گلبول قرمز گوسفندی، ویروس بيماری نيوکاسل و شمارش تفریقي 
روزگي( و ضاریب تبادیل خاوراک     48روزگي(، خوراک مصرفي )یک تا  44دار وزن زنده ) گليسين سبب بهبود معنا -مقایسه با روی

(، ولي بر شاخص توليد و درصد ماندگاری در کل دوره اثر نداشت. عيار پادتن علياه گلباول قرماز    >50/5pروزگي( شد ) 14)یک تا 
(. >50/5pداری بيشتر از سایر ساطوح روی باود )   طور معنا در جيره به گرم در کيلوگرم روی ميلي 85گوسفندی هن ام استفاده از سطح 

هاای   تقویات پاساخ  (. >50/5p) های گوشتي را بهباود داد  سين، عملكرد جوجهگلي -متيونين به جيره در مقایسه با روی -افزودن روی
نسبت باه   متيونين  -گرم مكمل روی آلي به جيره مشاهده شد. براساس نتایج این تحقيق، استفاده از فرم روی ميلي 85ایمني با افزودن 

 شود. عنوان یک منبع روی توصيه مي آن بههای گوشتي دارد و استفاده از  گليسين آثار بهتری بر عملكرد جوجه -فرم روی

 متيونين، سطح عنصر روی جيره، عملكرد.-گليسين، روی -ایمني، جوجه گوشتي، روی ها: واژه كلید
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 مقدمه

کاه   عنصری ارزشمند و حياتي در ت ذیة طيور اسات  روی،

های زراعي دنيا عموميات دارد.   متأسفانه کمبود آن در خاک

افازون غاالت در جيارة حيواناات     با توجه به مصارف روز 

های علمي حااکي از آن اسات کاه غلظات روی در      بررسي

؛ لذا ]1[غالت با غلظت آن در خاک همبست ي باالیي دارد 

شاود.   از پيش آشاكار ماي   اهميت کمبود عنصر روی، بيش 

گسترده توزیاع   صورت بهروی در همه جای بدن حيوانات 

بيوشايميایي نقاش   هاای   شده و در فعاليت بسياری از آنزیم

های اساسي عنصر روی،  کند. به دليل نقش اساسي بازی مي

هاا و پرنادگان ضاروری     مقادیر کافي آن در بدن دام وجود

ي افتاادگ  عقبرود. آثار کمبود عنصر روی شامل  ير مشما به

هاا، بازرگ شادن مفصال      رشد، کوتاهي و نازکي اساتخوان 

 خرگوشااي، تاارک خااوردن پوساات پااا، پااردرآوری بساايار

ضعي ، کاهش ضریب تبدیل خاوراک و در مواقاع کمباود    

 . ]41[ تخيلي شدید، مرگ اس

عاالوه بار مقادار، قابليات      ازيا ن مورددر تأمين عناصر 

نيز بسايار مهام اسات. برخاي      استفاده مورددسترسي منبع 

ي منابع آلي عنصر روی را بسيار باالتر فراهم ستیزمحققان 

پژوهش ران همچناين در  . این ]44[از منابع معدني دانستند 

کاه   گوشتي نتيجه گرفتناد  یها هروی جوج مطالعة خود بر

 درصد 155 عنصر روی از منبع سولفات يفراهم ستیزاگر 

از اکسايد آن   این عنصار  يفراهم ستی؛ زگرفته شوددر نظر 

 درصد است.   38تا  44 تنها

ی متعاددی در ارتبااط باا جاای زیني     ها شیآزماتاکنون 

با آلاي انجاام شاده اسات. در یكاي از       عنصر روی غيرآلي

متياونين در   -ی انجام شده، مكمل رویها پژوهشنخستين 

درصاد قابليات    456سویا،  -ذرت بر پایةهای غذایي  جيره

 يرةجي آن در فراهم ستیز که يدرحالي داشت فراهم ستیز

تاأثير اساتفاده از    .]43[ درصد بود 113بدون فيتات  خالص

 نز، آهن، مس بر روی عملكرد، مكمل آلي عناصر روی، من

در  هااا آندفااع عناصاار از باادن و ذخيااره و انباشااته شاادن  

های گوشتي، عناوان مطالعاه دی اری     های بدن جوجه بافت

بود که نتایج آن نشان داد استفاده از فرم آلي عناصر ماذکور  

است، زیرا احتماالً  تر صرفه به ها آندر مقایسه با فرم معدني 

  .]0[ ي بيشتری دارندفراهم ستیزاین منابع قابليت 

در تحقيقي که تحت عنوان تأثير سطوح مختل  عنصار  

روی با منشأ آلاي بار روی عملكارد و خصوصايات الشاة      

های گوشتي انجام گرفت، مشخص شد کاه افازایش    جوجه

سطح عنصر روی با منشأ آلي در جيره تاأثير معنااداری بار    

اک و افزایش وزن، خوراک مصارفي، ضاریب تبادیل خاور    

وزن مخصوص گوشت نداشت، ولي سابب بهباود معناادار    

مقاومت پوست در برابر پارگي و افزایش استحكام آن شاد.  

ة اهميت عنصار روی در سانتز   دهند نشاناین نتيجه احتماالً 

های اپيتليال پوست بود کاه آن را در مقابال    کالژن و سلول

روی پارگي مقاوم کرد. بنابراین استفاده از شكل آلي عنصر 

سزایي روی خصوصيات الشه داشت و کيفيت آن را  تأثير به

 . ]13[ افزایش داد

ای ها  مطيور، فار  ةعمده منابع تأمين عنصر روی در جير

. این فارم از  هستندمعدني آن شامل سولفات و اکسيد روی 

اماروزه  کماي دارناد، بناابراین    مواد معدني قابليات جاذب   

فارم آلاي    ،مواد معدني استفاده از یور افزایش بهره منظور به

و  متيااونين -روی کيالتاايترکيبااات  عنصاار در قالاابایاان 

ایان   ة. عمدشوند استفاده ميطيور  ةدر ت ذی گليسين -روی

تولياد   یهاا  ناه یترکيبات وارداتي بوده و سابب افازایش هز  

فارم آلاي عنصار    دو ؛ لذا این تحقيق باا اساتفاده از   شود يم

و  کشاور  م داماي تحقيقات علو ةسسؤروی توليد شده در م

ی توليادی و  هاا  شااخص با هدف مقایسه آثار ایان دو بار   

 انجام شد.های گوشتي  های ایمني جوجه پاسخ
  

 ها روشمواد و 

)مخلوط مساوی  يگوشت ةقطعه جوج 305در این آزمایش 
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 پانج تيمار و  ششآرین، در قالب سویة  روزه کنر و ماده( ی

 44تاا   1قطعاه جوجاه در هار تكارار( از سان       40)تكرار 

باا توجاه بااه    ی آزمایشاايهاا  رهيا . جروزگاي اساتفاده شااد  

هاای   هدوربرای ساویة آریان در    شنهادشدهيهای پ ینيازمند

روزگاي( و   48-10روزگي(، رشد ) 14-1مختل  آغازین )

 چند روز پيش از شاروع آزماایش   روزگي( 44-43پایاني )

نویسااي   هافاازار جيار  از نارم  هااا ياره تنظاايم ج ایبار  آمااده و 

UFFDA  (.1استفاده شد )جدول 

 

 های مختلف پرورش هدر دور و تركیب شیمیایی جیره پایه دهنده لیتشک. اجزای 1جدول 

 اجزای جيره
 آغازین ةدور

 روزگي( 1-14)

 رشد ةدور

 روزگي( 10-48)

 پایاني ةدور

 روزگي( 43-44)

 ذرت

 درصد پروتئين خام( 44) سویا ةکنجال

 روغن سویا

 کلسيم فسفات  ید

 ت کلسيمکربنا

 نمک

 1مكمل ویتاميني

 4مكمل معدني

 الیزین-ال

 متيونين-دی ال

33/08 

64/76 

44/1 

34/1 

74/1 

4/5 

40/5 

40/5 

10/5 

44/5 

30/03 

64/77 

36/4 

05/1 

11/1 

4/5 

40/5 

40/5 

- 

16/5 

77/60 

71/48 

81/4 

06/1 

10/1 

45/5 

40/5 

40/5 

4/5 

14/5 

 شده محاسبه م ذیمواد 

 )کيلوکالری در کيلوگرم( وساز انرژی قابل سوخت

 )درصد( پروتئين

 )درصد( کلسيم

 درصد(دسترس ) فسفر قابل

 )درصد( ليزین

 )درصد( متيونين

 )درصد( سيستين متيونين+

 )درصد( ترنونين

4354 

 

14/41 

558/1 

48/5 

41/1 

06/5 

35/5 

38/5 

7544 

 

16/45 

86/5 

47/5 

56/1 

43/5 

85/5 

30/5 

7534 

 

48/18 

83/5 

47/5 

37/5 

44/5 

37/5 

63/5 

المللاي ویتاامين    واحد بين D3 ،3555المللي ویتامين  واحد بين A ،1555555المللي ویتامين  واحد بين 7055555 کننده: هر کيلوگرم مكمل ویتاميني تأمين

E ،1555 گرم ویتامين  ميليK3 ،355 گرم ویتامين  ميليB1 ،0555 گرم ویتامين  ميليB3 ،10555 گرم ویتاامين   ميليB5 ،105  گارم ویتاامين    ميلايB6 ،055 

 .بود گرم بيوتين ميلي 055 و گرم کولين ميلي B12 ،405555گرم ویتامين  ميلي B9 ،0/3گرم ویتامين  ميلي
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 مواد معدنی مکملاجزای غلظت  .2جدول 

 (در کيلوگرم مكمل گرم غلظت )ميلي ماده معدني

 65555 کولين کلراید

 45555 من نز

 45555 آهن

 4555 مس

 455 ید

 85 سلنيوم

 5 روی
 

هاای آزمایشاي، از مكمال ماواد      هجيار  تماميدر تنظيم 

ترکيب و غلظت هر  شد کهمعدني فاقد عنصر روی استفاده 

 آماده اسات. دو منباع آلاي     4ل در جادو  آن یک از اجزای

باه   در سه ساطح مختلا    گليسين -متيونين و روی -روی

. 1د استفاده شامل: تيمارهای خوراکي مور. شد افزودهجيره 

در کيلااوگرم  عنصاار روی گاارم ميلااي 45 پایااه دارایجيااره 

. 4در تان خاوراک(؛    متياونين  –رویگارم   7/470افزودن )

در کيلااوگرم  عنصاار روی گاارم ميلااي 85 پایااه دارای ةجياار

. 7در تان خاوراک(؛    متياونين  –رویگارم   6/435)افزودن 

گرم در کيلاو  عنصار روی گارم   ميلاي  145 پایه دارای ةجير

 ةجير. 4در تن خوراک(؛  متيونين –رویگرم  356)افزودن 

)افازودن  در کيلاوگرم   عنصار روی  گرم ميلي 45 پایه دارای

پایاه   ةجيار . 0گليسين در تن خوراک(؛  –رویگرم  7/470

 6/435)افزودن در کيلوگرم  عنصر روی گرم ميلي 85 دارای

 پایاه دارای  ةجيار . 6گليسين در تن خاوراک(؛   –رویگرم 

گارم   356)افازودن  در کيلوگرم  عنصر روی گرم ميلي 145

 گليسين در تن خوراک( بودند. –روی

هاای هار تكارار     هکشاي جوجا   ن، وزهفتاه در پایان هر 

باه   بعد از دو ساعت اعماال گرسان ي  صورت گروهي و  به

. شاد گارم انجاام    15ترازوی دیجيتال باا دقات    کمک

جاه در هار سان از تقسايم وزن     متوسط وزن بدن هار جو 

های زنده در  ههای هر تكرار در آن سن بر تعداد پرند هجوج

قدار خوراک مصارفي هار تكارار    م .همان سن محاسبه شد

ضریب تبدیل غذایي در هر  گيری شد. هطور هفت ي انداز به

خاوراک مصارفي بار وزن     مقادار مقطع پرورش، از تقسيم 

تعاداد   ةمحاساب  بارای  پرنده در همان سن باه دسات آماد.   

آوری و شامارش شاد و    عجم ،تلفات در هر مرحله، تلفات

منظاور تعياين شااخص     باه  .به دست آمددرصد ماندگاری 

 .]4[ شد استفاده (1رابطة )روزگي از  44توليد در سن 

(1) 

شاخص تولید کل  

میانگین وزن زنده  گرم   ماندگاری  درصد 

ضریب تبدیل غذایی طول دوره روز 

15
  

بادی علياه ویاروس نيوکاسال در     رای تعيين عيار آنتيب

پرناده )یاک نار و یاک مااده(       دو پان دوره از هر  70روز 

ليتار خاون    ميلي 0/4طور تصادفي انتخاب و از ورید بال  به

باادی علياه    گرفته و سرم آن جدا شد. برای تعيين عيار آنتي

(، استفاده شاد  HIنيوکاسل از روش مهار هماگلوتيناسيون )

پادتن توليد شده عليه گلباول قرماز    برای تعيين عيار. ]10[

قطعه پرنده )یاک   دوروزگي به  70( در SRBC) یگوسفند

 0/5مقادار  )پان(  نر و یک مااده( در هار واحاد آزمایشاي     

)پانج   یليتار از سوسپانسايون گلباول قرماز گوسافند      ميلي

سينه تزریاق   ةاز طریق عضل (بافر فسفات استریل درصد در

هاا از   هاز هماان پرناد    روز بعاد از تزریاق   فتهسپس  شد.

پاادتن   تعياين عياار  بارای   گيری شاد.  طریق ورید بال خون
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ی از روش واکانش  توليد شده عليه گلباول قرماز گوسافند   

شاامارش  منظااور بااه. ]40[هماگلوتيناساايون اسااتفاده شااد 

هاای سافيد، در پایاان دوره پارورش از هار       تفریقي گلبول

ي انتخاب تصادفطور  یک ماده( به تكرار دو پرنده )یک نر و

و با استفاده از سرنگ حاوی ماده ضدانعقاد اتيلن دی آماين  

ليتر خاون از وریاد باال     دو ميلي (EDTA)تترااستيک اسيد 

ی سفيد در آزمایشا اه  ها گلبولگرفته شد. شمارش تفریقي 

 . ]14[به روش گيمسا انجام گرفت 

باارای روزگااي(،  44پااس از کشااتار در پایااان دوره )  

گيری پایداری اکسيداتيو گوشت سينه، از آزماون اسايد    اندازه

( به روشاي مشاابه پژوهشا ران قبلاي     TBAتيوباربيتوریک )

. باه طااور خالصاه در ایان روش، غلظاات    ]3[اساتفاده شاد   

گياری شاده توساط دسات اه      ( انادازه MDAآلدنيد ) دی مالون

هاای   در زماان  ناانومتر و  044اسپكتروفتومتر در طاول ماوج   

عنااوان  دقيقااه( بااه 105و  155، 05، 5مختلاا  انكوباساايون )

 شاخص اصلي پراکسيداسيون ليپيدهای گوشت ارزیابي شد.

افازار   اکسل مرتاب و باا نارم    افزار مها با استفاده از نر هداد

 رویة مدل خطي عماومي  ا( و ب1/3)نسخه  SASآناليز آماری 

(GLM ) از  هاا باا اساتفاده    ماو مياان ين   تجزیاه  4برای مدل

 .]45[در سطح پنج درصد مقایسه شدند.  ؟؟؟آزمون 

(4) Xijk= +Ai+Bj+ABij+eijk 

؛ ميان ين جامعاه ، u؛ شده مقدار مشاهده که در این مدل،

Ai،  منباع روی؛  اثرBj،   ساطح روی؛  اثارABij،    اثار متقابال

 است. اشتباه آزمایشياثر  ،eijk منبع و سطح روی و

 

 نتايج و بحث

سطح منباع عنصار روی بار مياان ين وزن      نتایج آثار نوع و

 –آمااده اساات. اسااتفاده از منبااع روی  7زنااده در جاادول 

گليسين سبب افزایش معناادار   –متيونين در مقایسه با روی

 44و 48، 14وزن زنااده در طااول دورة پاارورش )ساانين   

هاای   که وزن زنده جوجاه  طوری (، به>51/5pروزگي( شد )

درصد  3/4روزگي  44 متيونين در سن -کنندة روی دریافت

گليسين باود. ساطح    -کننده روی بيشتر از پرندگان دریافت

عنصر روی اثر معناداری بر وزن زنده نداشت. همچنين اثار  

 متقابل نوع منبع و سطح روی بر شاخص فوق معنادار نبود.

نوع ترکيب  هستند کهها اشكال آلي مواد معدني  کيالت

د جاذب مهام اسات.    بارای فرآینا   ها آنو ساختار شيميایي 

 متصال باه لي اناد    صاورت  باه های معادني کيالتاي    مكمل

شاوند کاه    تا قبل از عمل جذب محافظت مي )ترکيب آلي(

فراهماي ماادة معادني     این امر احتماالً باعث افزایش زیست

. ت ذیة حيوانات با منابع کيالتاي ماواد معادني    ]7[شود  مي

تيجاه  سبب دفع کمتر ماادة معادني از طریاق مادفوع و درن    

رساد تمایال باه     يمشود. به نظر  کاهش آلودگي محيطي مي

ای ضاروری بارای    عنوان اسايدآمينه  جذب بيشتر متيونين به

متياونين در مقایساه باا     -رشد، عامال عملكارد بهتار روی   

گليسين بوده است. نتاایج حاصال از ایان آزماایش      -روی

دربارة اثر سطح روی جيره بار عملكارد، باا نتاایج مطالعاه      

 . ]44و 17[داشت  خواني هم ران دی ر پژوهش

نتایج آثار نوع و سطح منبع روی بار مياان ين خاوراک    

نشان داده شده است. خوراک مصرفي  4مصرفي در جدول 

روزگي تحات تاأثير ناوع منباع روی      48تا  1جز در دوره 

قرار ن رفات. تنهاا در پایاان هفتاة چهاارم دورة پارورش،       

متياونين   -که باا روی یي ها جوجهميان ين خوراک مصرفي 

 –کنناادة روی ت ذیااه شاادند، بيشااتر از پرناادگان دریافاات 

(. اثر سطح منبع روی و همچنين اثار  >50/5pگليسين بود )

متقابل نوع و سطح عنصر روی بر مقدار خاوراک مصارفي   

روی منجار باه کااهش اشاتها و      عنصر کمبوددار نبود.  معنا

 ةدهناد  نبيوشايميایي کاه نشاا    ساازوکار اماا   ،شود ميرشد 

روی باار مصاارف خااوراک باشااد، عنصاار ثير أچ ااون ي تاا

 مشاااهدات نتااایج ایاان آزمااایش بااا. ]16[ناشااناخته اساات 
گازارش کردناد کاه     کاه  مطابقت داشتپژوهش ران دی ر 

 ثيرأبيشاتر از نيااز اساتاندارد پرناده، تا     روی افزودن مقادیر 

عملكارد   هرچند شت،بر ميزان خوراک مصرفي ندا پایداری

 .]47و  6[بخشيد بهبود ندکي اپرنده را 



 الهیان سید عبداهلل حسینی، مهدی امیرصادقی، امیرحسین علیزاده قمصری، محمدرضا سلیمانی و هوشنگ لطف

 

 1396زمستان   4شماره   19دوره 

777 

 گوشتی )گرم( در سنین مختلف )روز( های جوجه ةاثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین وزن زند .3جدول 

 سن )روز(/ آثار اصلي 14 48 44

 نوع منبع روی           

a4758 a1488 a738                   متيونين -روی 

b4454 b1147 b747                   گليسين -روی 

 خطای استاندارد ميان ين 51/6 30/13 88/44

 گرم/ کيلوگرم( سطح روی )ميلي       

4483 1474 763 45 

4447 1410 763 85 

4473 1138 743 145 

 خطای استاندارد ميان ين 73/3 13/44 54/48

P-value 

 روی اثر نوع منبع <551/5 <551/5 550/5

 سطح رویاثر  141/5 085/5 415/5

 اثر متقابل منبع روی* سطح روی 505/5 435/5 765/5

a-b   :های با حروف نامشابه در هر ستون معنا تفاوت ميان ين (50/5دار استp<). 

 

های مختلف )روز(،  های گوشتی )گرم/گرم( در دوره . اثر تیمارهای آزمایشی بر میانگین ضریب تبدیل خوراک جوجه5جدول 

 روزگی( 42ماندگاری در پایان دوره ) شاخص تولید و درصد

 دوره )روز(/ آثار اصلي 14-5 48-5 44-5 شاخص توليد درصد ماندگاری

 نوع منبع روی     

0/30 3/430 85/1 48/1 b14/1              متيونين -روی 

1/36 4/434 80/1 43/1 a71/1              گليسين -روی 

 استاندارد ميان ين خطای 575/5 573/5 501/5 84/3 53/1

 گرم/ کيلوگرم( سطح روی )ميلي     

4/33 0/437 81/1 06/1 18/1 45 

8/30 0/480 84/1 44/1 45/1 85 

6/34 8/430 84/1 40/1 46/1 145 

 خطای استاندارد ميان ين 573/5 546/5 565/5 17/14 74/1

P-value 

 روی اثر نوع منبع <51/5 86/5 48/5 03/5 46/5

 اثر سطح روی 73/5 14/5 37/5 14/5 34/5

 اثر متقابل منبع روی* سطح روی 75/5 60/5 71/5 00/5 44/5

a-b: های با حروف نامشابه در هر ستون معنا تفاوت ميان ين ( 50/5دار استp<). 
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عناوان   متياونين باه   -متيونين موجاود در سااختار روی  

 -روی را بار عهاده دارد. روی  عنصار  لي اند، عمل پوشش 

صورت موجاود در   روی بهعنصر شود که  مي متيونين باعث

در گوشتي قرار گيرد. ایان مكمال    ةطبيعت در اختيار جوج

باا ترکيباات موجاود در    کمتار   مقایسه با سایر مناابع روی، 

فراهماي   با زیستدهد، درنتيجه  ميدست اه گوارش واکنش 

رساد. همچناين    ماي های جذبي در روده  هبه جای ا بيشتری

هااای  هکااه جای ااا برخااي منااابع آلااي و معاادنيباارخالف 

محدودی برای جذب دارند و بارای دسترساي باه جای ااه     

 -روی موجاود در روی عنصار  ، اناد  رقابتهم در  جذب با

جااذب و وارد سيسااتم  ،متيااونين از محاال جااذب متيااونين

 باه کماک  در خاون   ایان ترکياب   شاود.  ماي گردش خاون  

و  یافتااه روی انتقااال دی اار منااابعمتفاااوت بااا  سااازوکاری

 ،، در صاورت عادم نيااز   رسايد به بافات هادف    که يهن ام

نياز بادن را   ،استرس و بيماری شرایطتا در  شود ميذخيره 

هاای گوشاتي    هکه روی جوجا پژوهشي . در ]8[کند  تأمين

 درمتياونين   -روی ژهیا و بهروی  عنصر انجام شد، منابع آلي

مصارف خاوراک و   سابب بهباود   سه با ساولفات روی  مقای

. بناابراین  ]4[های گوشتي شدند  روزانه جوجهیش وزن افزا

فراهمي بهتر منبع روی باند شاده باا    رسد زیست به نظر مي

اسيدآمينه )ضروری برای رشد( متيونين، سبب بهبود نسابي  

 است.   حاضرشدههای عملكرد در پژوهش  شاخص

دربااارة عاادم آمااده از تحقيااق حاضاار  دساات نتااایج بااه

نتاایج  باا  ب تبادیل خاوراک   اثرگذاری سطح روی بر ضری

 پژوهش ران .]46و 6[داشت  خواني همی پيشين ها پژوهش

روی موجاود در   عنصر عنوان کردند که مقدار یا مطالعهدر 

 های گوشتي مناسب جوجه( برای رشد ppm 43پایه ) ةجير

نشان داد کاه  حاضر نتایج حاصل آزمایش  .]44[است کافي 

بارای عملكارد   روی، گرم در کيلوگرم  ميلي 45حاوی  ةجير

پارورش کاافي باود.     ةهای گوشتي در کل دور هجوج ةبهين

، ساطوح مختلا  روی  یكي از دالیل یكسان بودن عملكرد 

روی بار کلسايم،    عنصار تواند ناشي از اثر آنتاگونيساتي   مي

 کاه  یطاور  فسفر، مس، آهن و سایر ماواد م اذی باشاد باه    

 کند؛ مي رقابتي برای جذب ایجاد ،جيره سطح رویافزایش 

گيرد  ميدر دسترس پرنده قرار کمتر درنتيجه مواد ذکر شده 

عملكارد ماورد انتظاار را باه خطار      بهباود   ،هاا  نو کمبود آ

 ةبناابراین بارای دساتيابي باه عملكارد بهينا       .]4[ اندازد مي

 نياز  های گوشتي باید از جاذب ساایر ماواد م اذی     هجوج

 کرد.اطمينان حاصل 

جيااره قاارار شاااخص توليااد تحاات تااأثير سااطح روی 

ن رفت و اثر متقابال ناوع و ساطح عنصار روی جياره بار       

دار نباود. همچناين درصاد مانادگاری      شاخص توليد معناا 

تحت تأثير نوع منبع روی، سطح آن در جيره یا اثار متقابال   

این دو قرار ن رفت. عدم تأثير چشم ير سطح و منبع روی 

 ]48[ داشات  خواني همی قبلي ها افتهبا ی ريوم مرگبر ميزان 

دهد که ت يير نوع منبع و افازایش ساطح    يمو احتماالً نشان 

روی جيره در این آزمایش آثاار کشانده باه دنباال نداشاته      

 است.

نتااایج اثاار نااوع و سااطح منبااع روی باار غلظاات       

عناوان شاخصاي از پایاداری     آلدنيد توليد شده باه  دی مالون

هاای گوشاتي در    اکسيداتيو ليپيدهای ماهيچه ساينة جوجاه  

(. 6های مختلا  انكوباسايون معناادار نباود )جادول       نزما

اکسيداني پرناده در   برخي پژوهش ران، بهبود وضعيت آنتي

و آن  ]14[هن ام افزایش سطح روی جيره را گزارش کرده 

را به حضور این عنصر در ساختار متالوتيونين و نقش مهام  

ویااژه  هااای آزاد بااه آوری رادیكااال ایاان پااروتئين در جمااع

در مقابل گروهي دی ر از  .]18[ها نسبت دادند  لهيدروکسي

پژوهش ران به افازایش سانتز متاالوتيونين در اواساط دوره     

کنند کاه   پرورش و نقش آن در جذب عنصر روی اشاره مي

تواند بر نحوة پاسخ صفات مورد بررسي به ميزان و منبع  مي

عدم تأثيرگذاری ناوع منباع   . ]13[عنصر روی تأثير ب ذارد 

کيفيت و پایداری اکسيداتيو گوشت ساينه پايش از    روی بر
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گروهااي از . در مقاباال ]17و  14[ایاان گاازارش شااده بااود 

محققان به آثار مثبت استفاده از منابع آلي روی بار ظرفيات   

این تفاوت در نتایج  .]11[اند  اکسيداني بدن اشاره کرده آنتي

ممكن اسات ناشاي از ماهيات و سااختار فيزیكوشايميایي      

های مختل   منابع آلي روی به کار رفته در پژوهشمتفاوت 

 باشد.

ی ایمناي  هاا  پاساخ نتایج اثر نوع و سطح منبع روی بار  

 3ی سفيد در جادول  ها گلبولهومورال و شمارش تفریقي 

آمده است. عيار پادتن عليه گلبول قرماز گوسافندی تحات    

 85تأثير منبع روی قرار ن رفت؛ اما عيار ماذکور در ساطح   

معناداری بيشاتر از ساایر    طور بهدر کيلوگرم روی گرم  ميلي

(. در مطالعاة حاضار اثار ناوع و     >51/5pسطوح روی بود )

سطح منبع روی و اثر متقابل این دو بار عياار پاادتن علياه     

همچناين درصاد    ویروس بيماری نيوکاسال معناادار نباود.   

هتروفيل، درصد لنفوسيت و نسبت هتروفيال باه لنفوسايت    

سطح منبع روی یا اثر متقابل این دو قرار تحت تأثير نوع و 

ناشي از شرایط آسایش دماایي  تواند  يمن رفت که این امر 

 باشد. در این تحقيق مدیریت پرورش نكاتو رعایت 

عملكرد مناساب  ضروری برای  یروی کوفاکتورعنصر 

فعالياات بهينااه  ازجملااهاجاازای مختلاا  سيسااتم ایمنااي )

موساي اسات کاه باه     است. تيمولين هورماوني تي  (تيمولين

چسبيده و باعث بلاوغ و   Tهای  تهای سطح لنفوسي هگيرند

روی از طریاق   عنصار  شاود.  ماي  Tهاای   تفعاليت لنفوسي

هاای هيدروکسايل باه     ههای جانبي آسپارژین و گرو هزنجير

روی منجر باه ت ييار    اتصال عنصرشود.  مي متصلتيمولين 

دهاد   يما  شود که فرم فعال تيمولين را تشكيل ميساختاری 

روی در جياره ممكان اسات    افازایش عنصار    رو نیازا .]3[

ن بلاوغ و فعاليات   آفعاليت تيمولين و به دنبال  سبب بهبود

 بااال رفاتن تيتار    آن ةکه نتيجشود  Tهای  تمطلوب لنفوسي

 . ]15[ بادی است آنتي

 

های مختلف  در زمان گوشتی های جوجه سینة آلدئید )نانومول در گرم( ماهیچة دی غلظت مالوناثر تیمارهای آزمایشی بر  .6جدول 

 انکوباسیون )دقیقه(

 زمان انكوباسيون )دقيقه(/ آثار اصلي صفر 05 155 105

 نوع منبع روی         

 متيونين -روی                   453/1 733/1 070/1 348/1

 گليسين -روی                   486/1 006/1 657/1 837/1

 خطای استاندارد ميان ين 5651/5 1554/1 537/5 1754/5

 گرم/ کيلوگرم( سطح روی )ميلي    

385/1 066/1 404/1 478/1 45 

845/1 068/1 056/1 403/1 85 

815/1 034/1 430/1 444/1 145 

 خطای استاندارد ميان ين 5371/5 1474/5 1537/5 1614/5

P-value 
 روی اثر نوع منبع 76/5 48/5 03/5 44/5

 اثر سطح روی 38/5 30/5 33/5 38/5

 اثر متقابل منبع روی* سطح روی 74/5 40/5 17/5 10/5
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 روزگی  42های گوشتی در سن  ی سفید جوجهها گلبولی ایمنی و شمارش تفریقی ها پاسخ. اثر تیمارهای آزمایشی بر 7جدول 

 نسبت هتروفيل

 به لنفوسيت

 لنفوسيت

 )درصد(

 هتروفيل

 )درصد(

 ليهعيار پادتن ع

 (log2) ویروس نيوکاسل

 عيار پادتن عليه

 گلبول قرمز

 (log2گوسفندی )

 پاسخ ایمني/ آثار اصلي

 نوع منبع روی          

 متيونين -روی            5/4 4/4 1/18 3/81 441/5

 گليسين -روی            3/7 5/4 3/13 1/84 418/5

 ن ينخطای استاندارد ميا 48/5 71/5 17/1 16/1 5134/5

 گرم/ کيلوگرم( سطح روی )ميلي        

454/5 4/87 8/16 3/7 b0/7 45 

461/5 7/33 3/45 4/4 a7/0 85 

136/5 6/87 4/16 7/4 b4/7 145 

 خطای استاندارد ميان ين 74/5 76/5 70/1 74/1 5417/5

P- value 

 روی اثر نوع منبع 38/5 61/5 31/5 34/5 37/5

 اثر سطح روی <51/5 44/5 53/5 58/5 58/5

 اثر متقابل منبع روی* سطح روی 17/5 86/5 63/5 63/5 37/5

a-b: های با حروف نامشابه در هر ستون معنا تفاوت ميان ين ( 50/5دار استp<). 

 

این فرضيه با نتایج آزمایش حاضر دربارة افازایش تيتار   

 پيشاين ی ها . پژوهشدارد خواني هم SRBCبادی عليه  آنتي

هاای گوشاتي باا     هجوج ةکه مكمل کردن جير دادن نشانيز 

توليااد در کيلااوگرم روی، گاارم  يميلاا 45بيشااتر از سااطوح 

اثار  . در یكي از این تحقيقات ]40و 6[برد بادی را باال  يآنت

 165، 85، 45، 45، 15صافر،  )روی  عنصار  سطوح مختل 

 علياه باادی   يبر تيتر آنت در کيلوگرم جيره( گرم يميل 745و 

SRBC مشابه نتاایج آزماایش پايش رو،    و شد گيری هازاند 

در کيلاوگرم  گارم   يميل 85بادی در سطح  يباالترین تيتر آنت

برای روی  این سطحدهد  مينشان احتماالً که  به دست آمد

. ]44[ اسات  ازيا موردن ،مناساب ایمناي  فراهم کردن پاساخ  

مقایسة نتایج مربوط به اثر سطح عنصر روی بر عملكارد و  

 ماورد دهد که احتماالً مقدار روی  يمیمني نشان ی اها پاسخ

ی گونااگون  ها حوزهبرای دستيابي به نتيجة مطلوب در  ازين

باا یكادی ر تفااوت دارد. ایان نكتاه       ...()عملكرد، ایمني و

منظور پيش يری  برای تنظيم بهينة مقدار مواد معدني جيره به

 ها حانز اهميت خواهد بود.   یا هن ام بروز بيماری

در این پژوهش نشاان داد   آمده دست بهي نتایج ورکلط به

متيونين توليد شده در مؤسسة  -که استفاده از فرم آلي روی

گليساين سابب    -تحقيقات علوم دامي در مقایساه باا روی  

ی هاا  هفتاه در  ژهیا و باه ی عملكارد  ها شاخصبهبود برخي 

های گوشتي شد. افزایش سطح منبع  ابتدایي پرورش جوجه

گرم در کيلوگرم جيره سبب تقویات   ميلي 85روی به ميزان 

های گوشتي شد، ولاي بار عملكارد     ی ایمني جوجهها پاسخ

منظاور   شود تحقيقات بيشاتری باه   تأثير نداشت. پيشنهاد مي

فراهمي اناواع مناابع آلاي     بررسي ميزان اثرگذاری و زیست

 های گوشتي صورت گيرد. عنصر روی در جوجه
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Abstract 

The effects of two sources of organic zinc on performance and immune responses of broiler chickens 

were evaluated by using seven-hundred and fifty day-old Arian broiler chickens which randomly 

allocated in 30 experimental units in a completely randomized design as a 2×3 factorial with two sources 

of organic zinc (zinc- methionine and zinc- glycine) and three levels of dietary zinc (40, 80 and 120 

mg/kg). During the experiment, live body weight (LBW), feed intake (FI) and feed conversion ratio 

(FCR) were measured weekly. At the end of the experiment (age 42 d) two birds from each replicate were 

bleed and total antibody titer against Sheep Red Blood Cell (SRBC), antibody titer against Newcastle 

Disease virus (ND) and differential count of white blood cells (WBC) were measured. Dietary inclusion 

of zinc-methionine improved LBW (day 42), FI (days 0-28) and FCR (days 0-14) in comparison with 

zinc- glycine (P<0.05), but did not influence on productive index and livability. Antibody titer against 

SRBC was higher when 80 mg/kg zinc was included in diet (P<0.05). Dietary inclusion of zinc-

methionine improved performance of broiler chickens in comparison with zinc- glycine (P<0.05). 

Enhancement of some immune responses was observed by addition of 80 mg/kg organic zinc supplement 

to the diets. According to the results, using zinc-methionine improved broiler performance, so it should be 

suggested as a zinc source. 

Keywords: broiler, ِ dietary zinc level, immunity, performance, zinc-glycine, zinc-methionine. 
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