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 چکیده
 طرح قالب در آزمایش این شد. انجام گوشتی هایجوجه جیره در زیاد( روغن )حاوی ذرت جرم بهینه سطح تعیین منظوربه آزمایشی

 گرفت. صورت روزگی 42 تا 11 سن از آزمایشی واحد هر در پرنده قطعه  33 و تکرار پنج آزمایشی، گروه پنج با تصادفی کامالً

 آزمایش دوره طول در بودند. ذرت جرم درصد 23 و 11 ،13 ،1 د(،)شاه صفر سطوح کنندهدریافت پرندگان شامل آزمایشی هایگروه

 و هومورال ایمنی هایپاسخ زنده، وزن کیلوگرم هر ازایبه مصرفی خوراک هزینه تولید، شاخص عملکرد، به مربوط صفات

 چند گیریتصمیم یریتمد روش از جیره در ذرت جرم بهینه سطح تعیین برای گرفت. قرار ارزیابی مورد روده بافت شناسیریخت

 سود حداکثرسازی روش و (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution یا TOPSIS) شاخصی

 و TOPSIS مدیریتی روش از استفاده با جیره به ذرت جرم افزودن بهینه سطح آمده،دستبه نتایج اساس بر شد. استفاده اقتصادی

 شد. تعیین درصد 31/6 و 13/6 ترتیببه اقتصادی سود حداکثرسازی روش
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ABSTRACT 
An experiment was undertaken to determine the optimum level of corn germ (high-oil content) in broilers diet. This 

experiment was conducted in a completely randomized design with 5 experimental groups, 5 replicates and 30 birds 

per each experimental unit from 15 to 42 days of age. Experimental groups were included birds received levels of 

zero (control), 5, 10, 15 and 20 percentage of corn germ in diet. During the experiment performance traits, productive 

index, feed cost per kilogram of live body weight, humoral immune responses and intestinal histomorphology were 

evaluated. To determine the optimum level of corn germ in diet, technique for order preference by similarity to ideal 

solution (TOPSIS) and maximizing economic profit method were applied. According to the results, optimum level of 

dietary corn germ inclusion based on TOPSIS and economic methods were 6.59 and 6.98 percent, respectively. 
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 مقدمه

 طیور، پرورش صنعت هایچالش ترینمهم از یکی

 از درصد 15 حدود کهطوریبه است. خوراک هایهزینه

 & Leeson) دارد اختصاص حوزه این به پرورش هزینه

Summers, 2005). های فرآورده و ذرت میان این در 

 که هستند محصوالتی ترینمهم جمله از آن جانبی

 شوند. می استفاده طیور دنیازمور انرژی تأمین منظور به

 آسیاب از حاصل فرعی هایفرآورده از یکی ذرت جرم

 خیساندن شامل مرطوب آسیاب است. ذرت مرطوب

 )به سولفوریک اسید و گوگرد آب، محلول در ذرت

 هسته شکستن هدف با ساعت( 41 تا 24 مدت

 به ادامه در و بوده (corn kernel) ذرت دانه مرکزی

 و فیلتراسیون کردن، غربال شستن، فرآیندهای کمک

 ذرت( )نشاسته اصلی محصول یک تولید به سانتریفیوژ

 گلوتن خوراک ذرت، )سبوس فرعی محصول چندین و

 جرم کنجاله و ذرت جرم ذرت، گلوتن کنجاله ذرت،

   .(Loy & Wright, 2003) انجامدمی ذرت(

 بر ذرت جرم خام چربی و خام پروتئین میانگین

 05 تا 45 و 81 تا 85 بین ترتیب به شکخ ماده اساس

 قابل انرژی و (Miller et al., 2009) بوده درصد

 بین گوشتی هایجوجه برای آن ظاهری متابولیسم

 شده گزارش کیلوگرم بر کیلوکالری 0155 تا 9855

 نتایج اساس بر .(Rochell et al., 2011) است

 قابلیت و حقیقی متابولیسم قابل انرژی پژوهشگران،

 آسیب عدم دلیل به ذرت جرم آمینه اسیدهای هضم

 تقطیر خشک ماندپس از باالتر تولید فرآیند در حرارتی

 (distiller's dried corn with soluble) ذرت الکلی

 Kim) است کمتر آن فسفر دسترسی قابلیت اما بوده

et al., 2008). قابل انرژی مقدار دیگر، پژوهشی در 

 ذرت جرم در ازت برای شدهحتصحی حقیقی متابولیسم

 90 و 20 ،80 ،0 سنین در گوشتی هایجوجه برای

 4158 و 4208 ،4813 ،4539 ترتیب به روزگی

  .(Lima, 2008) شد گزارش کیلوگرم در کیلوکالری

 استفاده اثرات درباره هاییپژوهش تاکنون که این با

 گوشتی هایجوجه جیره در ذرت جرم کنجاله از

(Brito et al., 2005) گذارتخم مرغان و (Brunelli et 

al., 2010) کاربرد درباره تحقیقات کمبود ،شده انجام 

 محسوس طیور تغذیه در نشده( کشی)روغن ذرت جرم

 گرفته صورت هایپژوهش معدود از یکی در است.

 در روغن( درصد 40 )حاوی ذرت جرم استفاده درباره

 0 از فادهاست که شد گزارش گوشتی هایجوجه جیره

 پایانی، و رشد دوره جیره در ذرت جرم درصد 80 تا

 ,.Sahib et al) نداشت الشه خصوصیات بر منفی اثر

 کارخانجات اخیر هایسال در دیگر، سوی از .(2014

 این در اند.یافته توسعه کشور در غالت فرآوری

 پاالیش ذرت دانه تن 8555 از بیش روزانه کارخانجات

 شوند. می تولید آن از فرعی و لیاص محصوالت و شده

 مرطوب آسیاب فرعی محصوالت از یکی ذرت جرم

 اختصاص خود به را دانه وزن درصد 4 حدود که است

 یک با بنابراین .(Hosseini et al., 2017) دهدمی

 سال در کشور تولیدی ذرت جرم میزان ساده، محاسبه

  بود. خواهد تن 84555 از بیش

 چند گیریتصمیم هایوشر از استفاده امروزه

 (Multi attribute decision making)]شاخصی

MADM] است گرفته قرار زیادی توجه مورد (Momeni, 

 روش 81 تعداد پژوهشگران نظر براساس .(2014

 و نوع اساس بر توانمی را شاخصی چند گیری تصمیم

 آمده، دستبه اطالعات نوع به توجه با و هاآن اهمیت

 این از .(Hwang & Yong, 1981) مودن بندیطبقه

 بین از گزینه ترینمناسب انتخاب برای هاروش

 علوم هایپژوهش در بررسی مورد راهکار)تیمار(های

 ;Hosseini et al., 2012a) است شده استفاده نیز دامی

Meimandipour et al., 2012). بهترین از یکی 

 مدل خصوص، این در گیریتصمیم های مدل

TOPSIS Technique for Order Preference by. 

Similarity to Ideal Solution)) است (Momeni, 

 که است استوار مفهوم این بر مدل اساس .(2014

 آل ایده حل راه با را فاصله ترینکم باید انتخابی گزینه

 با را فاصله ترینبیش و ممکن( حالت )بهترین مثبت

 داشته ممکن(، تحال )بدترین منفی آلایده حل راه

 و ترینوزین ترین،مناسب عنوان به آلایده نقطه باشد.

 گزینه، بهترین شود.می تعریف نقطه، تصورترین قابل

 بود خواهد آلایده نقطه به گزینه تریننزدیک

(Malczewski, 1997). مطلوبیت که است این بر فرض 

 است. کاهشی یا افزایشی یکنواخت، طوربه شاخص، هر

 هایشاخص عملکرد، بر تمرکز با پژوهش این در الذ
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 شناختیریخت هایویژگی ایمنی، هایپاسخ اقتصادی،

 چند گیریتصمیم مدل از گیریبهره با و روده

 سطح اقتصادی، سود حداکثرسازی روش و شاخصی

 هایجوجه جیره در ذرت جرم از استفاده بهینه

   گرفت. قرار بررسی مورد گوشتی

 

 هاروش و مواد

 کارخانه از تحقیق این در استفاده مورد ذرت جرم

 انجام زیآنال اساس بر فرآورده این شد. تهیه ناب فروکتوز

 ماده درصد 80/31 یدارا کنندهدیتول شرکت توسط شده

 یچرب درصد 0/41 خام، نیپروتئ درصد 40/85 خشک،

 81/5 و کلسیم درصد 50/5 خام، فیبر درصد 88 خام،

 آمینه اسیدهای مقدار و بوده سترسد قابل فسفر درصد

 +نیونیمت ،درصد 021/5 نیزیل بود: ذیل قرار به آن

 آرژنین درصد، 934/5 ترئونین ،درصد 491/5 نیستیس

 418/5 سرین ،درصد 089/5 گلیسین ،درصد 113/5

 908/5 ایزولوسین درصد، 924/5 هیستیدین درصد،

 421/5 آالنینفنیل و درصد 180/5 لوسین درصد،

 ترکیب این ظاهری سمیمتابول قابل یانرژ مقدار رصد.د

 یقبل پژوهشگران توسط شدهارائه معادله براساس

(Rochell et al., 2011)، بر یلوکالریک 0055 معادل 

    شد. برآورد لوگرمیک

 گوشتی جوجه قطعه 105 از آزمایش این در

 نسبت با ماده و نر )مخلوط 951 راس سویه روزه یک

 در جوجه قطعه 20 و تکرار پنج تیمار، نجپ با مساوی(

 به ورود از پس هاجوجه شد. استفاده )پن( تکرار هر

 دو در و گرفته قرار )پن( بستری جایگاه 20 در سالن

 مطابق یکسان جیره با روزگی( 84 سن )تا اول هفته

 شدند تغذیه 951 راس هیسو کاتالوگ یشنهادهایپ با

(Aviagen, 2014). و شروع روزگی 80 سن از آزمایش 

 یافت. ادامه روزگی( 42) پرورش دوره پایان تا

 کنندهدریافت پرندگان شامل آزمایشی های گروه

 جرم درصد 25 و 80 ،85 ،0 )شاهد(، صفر سطوح

 تمامی بود. سویا کنجاله -ذرت پایه بر جیره در ذرت

 کاتالوگ پیشنهادهای اساس بر که خوراکی تیمارهای

 پروتئین و انرژی نظر از شده، تنظیم 951 راس سویه

 اختیار در دوره کل در آزادانه صورت به و بوده مشابه

 رطوبت و نور دما، (.8 جدول) گرفتند قرار پرندگان

 پیشنهادهای براساس پرورش دوره طول در سالن

   شد. تنظیم و تأمین استفاده مورد سویه کاتالوگ

 تکرار هر هایجوجه کشیوزن ،هفته هر پایان در

 استفاده با دان، قطع از بعد ساعت دو و گروهی صورت به

 مقدار و گرفته انجام گرم ±85 دقت با دیجیتال ترازوی از

 گیریاندازه هفتگی طور به نیز تکرار هر مصرفی خوراک

 برای و شد توزین و آوری جمع روزانه صورتبه تلفات شد.

 ماندگاری درصد و غذایی تبدیل ضریب مرغ،روز محاسبه

 (8) رابطه از تولید شاخص گرفت. قرار استفاده وردم

    شد: محاسبه

  تولید شاخص =                                           (8)
 / )گرم/گرم( غذایی لیتبد بیضر × )روز( کشتار سن) ×855

 گرم((کیلو) زنده وزن نیانگیم × )درصد( ی)ماندگار

 خوراک رمقدا ضربحاصل از پرورش دوره پایان در

 کیلوگرم هر قیمت در آزمایشی گروه هر مصرفی

 محاسبه گروه آن در مصرفی خوراک هزینه خوراک،

 به زنده وزن میانگین به عدد این تقسیم از سپس شد.

 کیلوگرم هر ازای به مصرفی خوراک هزینه آمده، دست

 شد. محاسبه آزمایشی گروه هر برای زنده وزن

 گلبول علیه یدشدهتول بادیآنتی عیار تعیین جهت

 ،(SRBC یا Sheep Red Blood Cell) یگوسفند قرمز

 تهیه درصد پنج گوسفندی قرمز گلبول سوسپانسیون

 هر از پرنده قطعه سه به روزگی 90 و 21 سنین در و

 لیترمیلی یک میزان به یک هر آزمایشی(، )واحد تکرار

 هفت گذشت از پس شد. تزریق سینه عضله طریق از

 و گیریخون به نسبت  روزگی( 42) دوم یقتزر از روز

 شد اقدام بادی آنتی عیار تعیین و سرم جداسازی

(Peterson et al., 1999).  

 دوره پایان در سفید، های گلبول شمارش منظوربه

 و انتخاب تصادفی طور به پرنده دو تکرار هر از پرورش

 خون نمونه شد. گرفته بال ورید از خون لیترمیلی دو

 اسید استیک تترا آمید دی اتیلن انعقاد ضد ادهم با

(Ethylene diamine tetra acetic acid یا EDTA) که 

 ها سرنگ در لیترمیلی 2/5 میزان به یریگ نمونه از قبل

 نشود. ایجاد لخته تا شد مخلوط آرامی به بود، موجود

 برای و شده ریخته میکروتیوب داخل نمونه سپس

 ارسال آزمایشگاه به سفید یهاگلبول تفریقی شمارش

  .(Stedman et al., 2001) شد
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 پرورش مختلف هایدوره در آزمایشی هایجیره ترکیب و خوراکی مواد .8 دولج
Table 1. Feed ingredients and nutrient composition of experimental diets in different period of production 

 
Days 15 to 28 

 
Days 29 to 42 

Corn germ level (g/ kg of diet) 
 

Corn germ level (g/ kg of diet) 

 0 50 100 150 200 
 

0 50 100 150 200 

Ingredients (g/kg)      
 

     

Maize grain 536.9 518.9 462 444.5 356.6 
 

580 535.7 528.4 440 385 

Soybean meal  (44% crude protein) 370 360 383 350.5 358.9 
 

330 330 320 323.7 323 

Soybean oil 53 31 16 - - 
 

48 34 9 10 - 

Limestone 13 13 13 14 14 
 

13 13 13 14 14 

Dicalcium phosphate 13.8 13.8 13.5 13.5 13.5 
 

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 

Common salt 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 
 

3 3 3 3 3 

Bicarbonate sodium 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
 

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Vitamin-mineral premix* 5 5 5 5 5 
 

5 5 5 5 5 

DL- Methionine  2.5 2.5 2.2 2.5 2.5 
 

2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 

L- Lysine HCL 1 1 0.5 1.2 1 
 

1 1 1 1 1.2 

Washed sand - - - 14 43.7 
 

3.5 11.8 4.1 36.7 52 

Nutrient composition (calculated)     
 

     

Metabolizable energy (kcal/kg) 3098 3093 3091 3096 3095 
 

3109 3110 3114 3112 3112 

Crude protein (%) 20.84 20.79 20.86 20.84 20.85 
 

19.61 19.63 19.62 19.63 19.69 

Digestible lysine (%) 1.14 1.13 1.16 1.14 1.14 
 

1.05 1.06 1.05 1.08 1.08 

Digestible methionine + cystine (%) 0.86 0.87 0.86 0.86 0.85 
 

0.83 0.83 0.84 0.84 0.86 

Digestible threonine (%) 0.81 0.80 0.80 0.79 0.79 
 

0.75 0.75 0.74 0.75 0.75 

Digestible arginine (%) 1.36 1.35 1.38 1.36 1.37 
 

1.24 1.26 1.26 1.27 1.28 

Digestible Isoleucine (%) 1.77 1.76 1.79 1.74 1.72 
 

1.68 1.67 1.68 1.65 1.63 

Calcium (%) 1.01 1.00 1.00 1.04 1.04 
 

0.97 0.97 0.97 1.02 1.02 

Available phosphorus (%) 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
 

0.47 0.47 0.47 0.51 0.52 

Sodium (%) 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 
 

0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

Potassium (%) 0.89 0.92 0.96 0.92 0.94 
 

0.82 0.84 0.85 0.86 0.88 

Chlorine (%) 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 
 

0.22 0.23 0.23 0.23 0.23 

Dietary cation anion balance (meq/kg) 242 243 254 248 251 
 

228 229 230 234 237 

Crude fiber (%) 3.77 4.21 4.79 5.07 5.49 
 

3.58 4.04 4.50 4.88 5.31 

Feed cost (toman/kg of diet) 1426 1391 1398 1354 1375 
 

1229 1226 1187 1225 1233 

 D3، 10 ویتامین المللیبین واحد A، 4055 ویتامین المللیبین واحد 85555 نمود: تأمین جیره کیلوگرم هر برای را ذیل مقادیر معدنی و ویتامینی مکمل *

-میلی 40/4 نیاسین، گرممیلی 01 ریبوفالوین، مگریلیم 0/1 تیامین، مگریلیم 31/2 کوباالمین، گرممیلی K3، 1/8 ویتامین گرممیلی E، 0 ویتامین گرممیلی

 کولین گرممیلی 0/411 کوئین،اِتوکسی گرممیلی 820/5 پانتوتنیک، اسید گرم 1/81 فولیک، اسید گرممیلی 3/8 بیوتین، گرممیلی 81/5 پیریدوکسین، گرم

 مس گرممیلی 25 یدات(، )کلسیم ید گرممیلی 21/8 )سولفات(، منگنز گرممیلی 815 )سولفات(، روی گرممیلی 14 )سولفات(، آهن گرممیلی 0/45 کلراید،

 بود. سلنیت( )سدیم سلنیوم گرممیلی 98/5 و )سولفات(
* To provide vitamins and minerals per kilogram of diet: vitamin A, 10000 IU; vitamin D3,4500 IU; vitamin E, 65 mg; vitamin K3, 5 mg; vitamin B12, 

1.6 mg; thiamine, 2.97 mg; riboflavin, 7.5 mg; niacin, 57 mg; pyridoxine, 4.45 mg; biotin, 0.18 mg; folic acid, 1.9 mg; pantothenic acid, 17.8 mg; 

ethoxyquin, 0.125 mg; choline chloride, 487.5 mg; Fe-sulfate, 40.5 mg; Zn-sulfate, 84 mg; Mn-sulfate, 160 mg; iodine (calcium iodate), 1.26 mg; Cu-

sulfate, 20 mg; and selenium (sodium selenite), 0.31 mg.  

 

 سن در روده، شناختیریخت هایویژگی بررسی برای

 و ذبح تکرار، هر ازای به پرنده قطعه دو روزگی 42

 از متر سانتی دو تقریباً ادامه در شد. تخلیه الشه محتویات

 ذبح پرندگان از یک هر ایلئوم و ژژنوم میانی ناحیه بافت

 کردن خارج و شستشو از پس و شده برداشته شده

 درصد، 3/5 نمکی سرم حاوی سرنگ با آن محتویات

 85 فرمالین بافر محلول در شناسیبافت آزمایش برای

 هایویژگی آزمایشگاه، در شد. تثبیت درصد

 محل تا پرز نوک )از پرز طول شامل: شناختیریخت

 و پرز اتصال محل )از کریپت عمق و کریپت( و پرز اتصال

 ولط نسبت سپس و گیریاندازه کریپت( کف تا کریپت

 .(Uni et al., 2003) شد محاسبه کریپت عمق به پرز

 جیره در ذرت جرم بهینه سطح تعیین برای

 TOPSIS مدیریتی روش از گوشتی هایجوجه

 برای روش این در .(Momeni, 2014) شد استفاده

 دوره، انتهای وزن چون صفاتی از تیمار بهترین انتخاب

 درصد غذایی، تبدیل ضریب و مصرفی خوراک

 ازایبه مصرفی خوراک هزینه تولید، شاخص ندگاری،ما

 لنفوسیت، به هتروفیل نسبت زنده، وزن کیلوگرم هر

 نسبت و SRBC تزریق به پاسخ در بادیآنتی تیتر

  شد. استفاده کریپت عمق به پرز طول

 طی باید زیر مراحل باید مدل، این از استفاده برای

  شود:

 تصمیم ریسمات سازیمقیاسبی و کردنکمّی -8
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(N): نرمال سازیمقیاسبی از سازی،مقیاسبی برای 

 شود.می استفاده

 :(V) موزون مقیاسبی ماتریس آوردن دستبه -2

 هاوزن قطری ماتریس در (N) شده مقیاسبی ماتریس

(wn،) شود:می ضرب (2) رابطه از استفاده با 

(2)                                             Wn V = N × 

 راه :منفی آلایده و مثبت آلایده حل راه تعیین

 تعریف زیر صورت به منفی آلایده و مثبت آلایده حل

  شوند:می

   (+Vj) مثبت آلایده حل راه =

 V] ماتریس شاخص هر مقادیر بهترین بردار[

 

 (-Vj) منفی آلایده حل راه =

 V] ماتریس شاخص هر مقادیر بهترین بردار[

 

 ترینبزرگ مثبت، هایشاخص برای مقادیر بهترین

 و بوده مقادیر ترینکوچک منفی، هایشاخص برای و

 برای و ترینکوچک مثبت، هایشاخص برای بدترین

 دست به هستند. مقادیر ترینبزرگ منفی، هایشاخص

 و مثبت هایآلایده تا گزینه هر فاصله میزان آوردن

  (+Vj) مثبت آلایده تا ینهگز هر اقلیدسی فاصله منفی:

 (4) و (9) روابط اساس بر (-Vj) منفی آلایده و

  شود.می محاسبه

(9) 2
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Vij= گزینه هر مقدار 

Vj
 در و دارد را مقدار حداکثر که ایگزینه در مقدار =+

 است. ترمطلوب باالتر، مقادیر گزینه این

Vj
 در و دارد را مقدار حداقل که ایگزینه در مقدار =-

 است. ترمطلوب کمتر، مقادیر گزینه این

di
+

 مثبت آلایده تا تیمار هر فاصله = 

di
 منفی آلایده تا تیمار هر فاصله = -

 آلایده حلراه به گزینه یک (CL) نسبی نزدیکی

 شود:می تعیین (0) رابطه از استفاده با

(0)                                     







ii

i

dd

d
CL 

 آن CL که ایگزینه هر ها،گزینه بندیرتبه در

 در است. بهتر هاگزینه بقیه از باشد، عدد ترینبزرگ

 جرم بهینه سطح آوردن دست به برای تحقیق، این

 مدل با آمده دست به امتیاز مقایسه بر عالوه ذرت،

TOPSIS، ذرت جرم سطح از مدیریتی ازامتی تابعیت 

 مطلوب سطح گیری، مشتق از استفاده با و محاسبه نیز

 .(Hosseini et al., 2012b) آمد دستبه ذرت جرم

 روش با بهینه سطح تعیین برای همچنین

 خوراک هزینه تابعیت اقتصادی، سود حداکثرسازی

 جرم درصد از وزن افزایش کیلوگرم هر ازایبه مصرفی

 جرم بهینه سطح گیری،مشتق با و اسبهمح جیره ذرت

 & Cerrate) شد محاسبه نیز روش این در ذرت

Waldroup, 2009). 

 

 بحث و نتایج

 بهترین تعیین جهت گیریتصمیم ماتریس ،2 جدول

 در دهد.می نشان را خوراکی( )تیمار آزمایشی گروه

 باالتر عدد که صفاتی برای مثبت معیار مذکور، جدول

 مقدار که صفاتی برای منفی معیار و دهبو مطلوب آنها

 همچنین است. شده برده کاربه است، مطلوب آنها کمتر

 ضریب اقتصادی، صفات به مطلوب، تیمار تعیین برای

 به خوراک هزینه مورد در مثال برای شد. داده باالتری

 شاخص برای و 95/5 وزن زنده، وزن کیلوگرم هر ازای

 شده دیده آن در زنی عملکرد صفات برخی که تولید

 مانند عملکرد صفات مورد در شد. داده 80/5 وزن است،

 بیضر و ماندگاری ی،مصرف خوراک ،دوره انتهای وزن

 در که صفات سایر درمورد و 85/5 وزن یی،غذا تبدل

 در را خود نحویبه یا داشته قرار اهمیت بعدی درجات

  شد. لحاظ 50/5 وزن بودند، داده بروز عملکرد

 این است. مقیاسبی ماتریس دهندهنشان 9 جدول

 مثبت و منفی بُعد حذف منظوربه سازیمقیاسبی

 صفات پذیریجمع جهت نظر مورد کمّی هایشاخص

 استفاده نرمال، سازیمقیاسبی از کار این برای و بوده

 بعد، به جدول این از کاررفتهبه هایداده ازآنجاکه شد.

 دامنه در اند،آمده ستدبه سازیمقیاسبی روش با

  هستند. واحد فاقد و داشته قرار یک تا صفر
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ها، اوزان نسبی در با توجه به اهمیت نسبی شاخص

، در مورد هر شاخص لحاظ و 2نظر گرفته شده در جدول 

ها به های به دست آمده جهت ارزیابی اوزان شاخصداده

 نشان داده شده است.  4روش آنتروپی، در جدول 

گیری، مثبت و تصمیم توجه به ماتریسسپس با 

آل مثبت و منفی برای هر های ایدهحلمنفی بودن راه

در ادامه برای  (.0شاخص، تعیین شد )جدول 

های مثبت  آل آوردن میزان فاصله هر گزینه تا ایدهدستبه

ها های بیان شده در بخش مواد و روشو منفی، از فرمول

 آمده است. 1جدول استفاده شد که نتایج آن در 

دهنده نزدیکی نسبی یک گزینه به نشان 1جدول 

ای که عدد آل است. در این جدول، هر گزینه حل ایدهراه

ها )تیمارها(  تر باشد، از بقیه گزینهمربوط به آن بزرگ

امروزه در تحقیقات علوم دامی، برای تر است. مطلوب

مقایسه از  معموالً ترین تیمار آزمایشی انتخاب مناسب

در این  .(Li et al., 2019شود ) می استفاده هامیانگین

و  گرفتهتنها یک صفت مورد مقایسه قرار روش معموالً 

گیری بر اساس تمامی صفات مورد بررسی  توانایی تصمیم

امکان  ،در علم مدیریتکه درحالیوجود ندارد. 

. در وجود دارد( MCDM) یگیری چند شاخص تصمیم

)در اینجا  ی تجزیه و تحلیل چند گزینهاین روش که برا

 که دارد وجود شاخص )صفت( چند رود،کار میبه تیمار(

دهی و وزن مشخص را آنها باید( مدیر) گیرنده تصمیم

 ارتباط صفات مورد آزمایش در. (Momeni, 2014نماید )

ارائه  1در جدول  نتیجه وبررسی  تیمارها از یک هر با

ن جدول، پرندگان مطابق نتایج ایشده است. 

درصد جرم ذرت باالترین نمره را از  0و  85کننده دریافت

نظر صفات مورد بررسی در بین تیمارهای آزمایشی کسب 

درصد  25و  80کننده های شاهد، دریافتنموده و گروه

های بعدی قرار گرفتند. ترتیب در رتبهجرم ذرت به

جرم  نویسندگان به منبعی که بیش از این، سطح بهینه

های گوشتی را بررسی کرده باشد، ذرت در جیره جوجه

 پذیر باشد.دست نیافتند تا مقایسه نتایج امکان

 بهینه سطح آوردندستبه برای تحقیق، این در

 شود، می مدیریتی امتیاز حداکثر سبب که ذرت جرم

 مدل با آمدهدستبه هایامتیاز مقایسه بر عالوه

TOPSIS، ذرت جرم سطح از تیمدیری امتیاز تابعیت 

  .(8 شکل) شد برآورد جیره

 
 روزگی( 42 سن در گوشتی هایجوجه در جیره به ذرت جرم افزودن از حاصل خام )نتایج گیریتصمیم ماتریس. 2 لجدو

Table 2. Decision-making matrix (Crude results of dietary inclusion of corn germ in 42 day-old broilers) 
Matrix Evaluated indices on day 42 

Corn germ level 
(%) 

Body  
weight  

(g) 

Feed  
intake 

(g) 

Feed  
conversion ratio  

(g/g) 

Livability 
(%) 

Production  
index 

feed cost per kg  
of body weight  

(toman) 

Antibody titer  
against SRBC  
injection (log2) 

Heterophile to  
lymphocyte 

ratio 

Villus height  
to crypth  

depth ratio 
0 2520 4510 1.79 99.3 337 2120 6 0.197 8.49 
5 2435 4363 1.79 99.3 321 2109 5.8 0.194 10.45 
10 2459 4318 1.76 98.7 320 2055 6.4 0.161 10.53 
15 2388 4396 1.84 98.7 305 2151 6.4 0.199 10.89 
20 2304 4450 1.93 98.7 280 2308 6.2 0.182 9.81 

Criteria type positive negative negative positive positive negative positive negative positive 
Criteria weight 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.30 0.05 0.05 0.05 

 
 گوشتی هایجوجه جیره در ذرت جرم از استفاده بهینه سطح سیبرر منظور به گیریتصمیم ماتریس هایداده سازینرمال. 9 لجدو

Table 3. Normalization the data of decision-making matrix to evaluate optimum level of dietary corn germ inclusion 
in broiler chickens 

Matrix Evaluated indices on day 42 
Corn germ  

level 
(%) 

Body  
weight  

(g) 

Feed  
intake 

(g) 

Feed  
conversion ratio  

(g/g) 

Livability 
(%) 

Production  
index 

feed cost per kg  
of body weight  

(toman) 

Antibody titer against  
SRBC injection 

(log2) 

Heterophile  
to lymphocyte 

ratio 

Villus height  
to crypth  

depth ratio 
0 0.4653 0.4576 0.4391 0.4488 0.4812 0.4409 0.4353 0.4708 0.3771 
5 0.4496 0.4427 0.4391 0.4488 0.4584 0.4386 0.4208 0.4636 0.4641 
10 0.454 0.4381 0.4318 0.4461 0.4569 0.4274 0.4643 0.3848 0.4677 
15 0.4409 0.446 0.4514 0.4461 0.4355 0.4474 0.4643 0.4756 0.4836 
20 0.4254 0.4515 0.4735 0.4461 0.3998 0.48 0.4498 0.435 0.4357 

 
 های گوشتیمنظور بررسی سطح بهینه استفاده از جرم ذرت در جیره جوجههای ماتریس نرمال شده بهدهی به داده. وزن4ل جدو

Table 4. weighting the data of normalized decision-making matrix to evaluate optimum level of dietary corn germ 
inclusion in broiler chickens 

Matrix Evaluated indices on day 42 

Corn germ level 
(%) 

Body  
weight (g) 

Feed  
intake 

(g) 

Feed  
conversion  ratio  

(g/g) 

Livability 
(%) 

Production  
index 

feed cost per kg  
of body weight  

(toman) 

Antibody titer against  
SRBC injection 

(log2) 

Heterophile to  
lymphocyte 

ratio 

Villus height  
to crypth  

depth ratio 
0 0.0465 0.0458 0.0439 0.0449 0.0722 0.1323 0.0218 0.0235 0.0189 
5 0.045 0.0443 0.0439 0.0449 0.0688 0.1316 0.021 0.0232 0.0232 
10 0.0454 0.0438 0.0432 0.0446 0.0685 0.1282 0.0232 0.0192 0.0234 
15 0.0441 0.0446 0.0451 0.0446 0.0653 0.1342 0.0232 0.0238 0.0242 
20 0.0425 0.0451 0.0473 0.0446 0.06 0.144 0.0225 0.0217 0.0218 
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 های گوشتیینه استفاده از جرم ذرت در جیره جوجهآل مثبت و منفی به منظور بررسی سطح به. تعیین راه حل ایده0ل جدو

Table 5. Determination of positive and negative ideal solutions to evaluate optimum level of dietary corn germ 

inclusion in broiler chickens 

Best  

solution 

Body  

weight (g) 

Feed  

intake 

(g) 

Feed  

conversion ratio  

(g/g) 

Livability 

(%) 

Production  

index 

feed cost per kg  

of body weight (toman) 

Antibody titer against  

SRBC injection 

(log2) 

Heterophile to  

lymphocyte 

ratio 

Villus height  

to crypth  

depth ratio 

Positive ideal 0.0465 0.0458 0.0439 0.0449 0.0722 0.1323 0.0218 0.0235 0.0189 

Negative ideal 0.0450 0.0443 0.0439 0.0449 0.0688 0.1316 0.021 0.0232 0.0232 

 
 های گوشتیمنظور بررسی سطح بهینه افزودن جرم ذرت به جیره جوجهآل مثبت و منفی به. تعیین اندازه فاصله از ایده1ل جدو

Table 6. Determination the distance between the values and positive and negative ideal solutions to evaluate optimum 

level of dietary corn germ inclusion in broiler chickens 
Distance Positive (+) Negative (-) 

Diet without corn germ (control) 0.0084 0.0177 
Diet contained 5% corn germ 0.0069 0.0164 

Diet contained 10% corn germ 0.0039 0.0199 
Diet contained 15% corn germ 0.0107 0.0129 

Diet contained 20% corn germ 0.0211 0.0039 

 

 جرم افزودن بهینه سطح بررسی منظوربه تیمارها بندیرتبه و یمنف و مثبت آلدهای حل راه به یکینزد ضریب محاسبه .1 جدول

 گوشتی هایجوجه جیره به ذرت
Table 7. calculation the closeness coefficient to positive and negative ideal solutions and ranking the treatments to 

evaluate optimum level of dietary corn germ inclusion in broiler chickens 
Results Closeness coefficient 

Diet contained 10% corn germ 0.8363 

Diet contained 5% corn germ 0.7046 
Diet without corn germ (control) 0.6799 

Diet contained 15% corn germ 0.5472 

Diet contained 20% corn germ 0.1558 

 

 
 جیره ذرت جرم سطح از TOPSIS مدل امتیاز تابعیت. 8 شکل

Figure 1. Dependence of TOPSIS model score form dietary corn germ level 

 

   :8 نمودار معادله

1413/5 + x 5410/5 + x
2 5591/5- = yTOPSIS 

341/5= R
2 

 حاصل نماییم، گیری مشتق فوق معادله از اگر

03/1 = x ،جرم از استفاده بهینه مقدار نتیجه در است 

 مدیریتی امتیاز حداکثر کسب برای جیره در ذرت

  بود. خواهد درصد 03/1

 طیشرا یبررس یبرا طیور صنعت در خوراک نهیهز

 سطح تعیین لذا است، کننده تعیین پرورش یاقتصاد

 نظر در به توجه بدون رهیج در یخوراک مواد مطلوب

 گاهی نیست. معقول آن اقتصادی سود یا هزینه گرفتن

 از بیشتر واحد یک مصرف از حاصل تولید افزایش اوقات

 جیره در آن سطح افزایش از ناشی های هزینه ،دهما یک

 این در (.Hosseini et al., 2012b) کندینم جبران را

 که ذرت جرم بهینه سطح آوردندستبه برای آزمایش،

 تابعیت شود، می اقتصادی سود حداکثر کسب سبب

 از زنده وزن کیلوگرم هر ازایبه خوراک هزینه شاخص

  .(2 شکل) دش برآورد جیره ذرت جرم سطح
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 جیره ذرت جرم سطح از زنده وزن لوگرمیک هر یازا به خوراک نهیهز تابعیت .2 شکل

Figure 2. dependence of feed cost per kilogram of live body weight form dietary corn germ level 
 

 :2 نمودار معادله

4/2894 + x 488/83 - x
2 9111/8= ycost 

393/5 = R
2 

 

 حاصل نماییم، گیری مشتق فوق معادله از اگر

31/1 = x ،جرم از استفاده بهینه مقدار نتیجه در است 

 خوراک هزینه کمترین به رسیدن برای جیره در ذرت

 درصد 31/1 زنده وزن کیلوگرم هر ازایبه مصرفی

  بود. خواهد

 

 گیرینتیجه

 تواند می شاخصی چند گیری تصمیم هایمدل از استفاده

 در خوراکی مواد بهینه سطح تعیین برای مفیدی روش

 در ذرت جرم از استفاده بهینه سطح باشد. طیور جیره

 گیریتصمیم ریتیمد روش با گوشتی هایجوجه جیره

 یحداکثرساز روش و (TOPSIS )مدل شاخصی چند

 .شد برآورد درصد 31/1 و 03/1 بیترتبه یاقتصاد سود

 رشد دوره جیره در وراکیخ ماده این از شودمی پیشنهاد

 درصد 1 تا 0/1 سطح در گوشتی هایجوجه پایانی و

  شود. استفاده
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