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چكيده
بهمنظور تعیین معادال

تخمین انرژی قابل سو توساز تاحیحشده بر اساس ابقای صفر نیتروژن ( )AMEnدر راینترین ارقا گنتد

ایرانی و مقایسة این معادال

با معادلة  ،NRC1994همچنین اطالعا

جدول  ،NRC1994دو آزمایش انجتا شتد .در آزمتایش اول بتا

استفاده از  12رقم گند ایرانی در دو سال زراعی متوالی و تعیین ترکیبا

شیمیایی و  AMEnآنها ،معادال

 AMEnدر جوجههای گوشتی در دو سن  10و  24روزگی بهدست آمد .آزمایش دو در قال

رگرسیونی پیشبینیکنندة

طرحی کامالً تاادفی با چهتار تیمتار و

چهار تکرار و با استفاده از  256قععه جوجة  10روزه از هیبریتد تجتاری راس  308و بتهمنظتور بررستی صتحت و دقتت معتادال
بهدستآمده از آزمایش اول ،انجا شد AMEn .گند موجود در تیمارهای آزمایش دو با استفاده از چهار رو
جدول  .2 ،NRCمعادلة پیشبینی  .3 ،NRCرو
آزمایش اول برای سن  10روزگی بهصور

حیوانی .4 ،معادال

بتهدستتآمتده در آزمتایش اول .معتادال

 AMEn = 37.289 NFEو برای سن  24روزگی بهصور

آمد .در آزمایش دو  ،بیشترین میانگین وزن زنده در  42روزگی مربوط به تیمار معادال
مربوط به تیمار جدول 2266( NRCگتر ) بتود ( .) p<0/05صتفا

زیر بتهدستت آمتد.1 :
تخمتین  AMEnدر

 AMEn = 41.859 NFEبهدست

تخمین آزمایش اول ( 2542گر ) و کمتترین

عملکتردی در تیمارهتای مربتوط بته رو

حیتوانی و معتادال

بهدست آمده در آزمایش اول نسبت به تیمارهای مربوط به معادلة تخمین  NRCو جدول  NRCبهتر بتود ( .)p<0/05نتتاین حاصتل از
این آزمایش استفاده از معادال

تخمین ارائهشده در این تحقیق را در برآورد دقیقتر  AMEnگند هنگا جیرهنویسی پیشنهاد میکند.

كلیدواژهها :اکسید کرو  ،تجزیة شیمیایی ،جیرة پایه ،سعح جایگزینی ،ضری

* نویسنده مسئول

تبیین ،عاارة عاری از از .

Email: hmoraveg@ut.ac.ir
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مقدمه

قابلیت هضم مواد مغذی ارقا مختلف گنتد ایتران انجتا

در بین غتال  ،گنتد یکتی از منتابع انترژی بترای تغذیتة

شود [ .]18امروزه ،برای تعیین ارز

جوجههای گوشتی است که در اروپا به عنوان غلتة اصتلی

استفاده از تکنیتکهتای ستاده ،ستریع و تکرارپتذیر بیشتتر

استتتفاده متتیشتتود و حتتدود  65-60درصتتد انتترژی قابتتل

اهمیت یافته است تتا بتتوان نتتاین تخمتینهتای آن را بته

سو توساز و  40-35درصد پتروتئین توراک را تتأمین

قابلیت هضم در حیوان تعمیم داد.

میکند [ .]9در ایران نیز تغییرا
و سایر غال

قیمت چندین سالة گنتد

استفاده از معادال

نشان می دهد کته در بعضتی مقتاطع زمتانی

مرغداران با توجه به قیمتت مناست

باالبودن ارتباط بین فاکتورهای شیمیایی متادة توراکی بتا

ذر  ،از آن در جیره های طیور استفاده میکنند .مشخاا
فیزیکی و شیمیایی و ارز
برای طیور بسیار متفاو

است که بر قابلیت دسترسی مواد

قابلیت هضتم آن در موجتود زنتده ،رو

ستاده ،ستریع و

قابلاطمینانی واهد بود .با استفاده از این معادال

میتوان

جیره ها را با دقت بیشتری در مقایسه بتا استتفاده از اعتداد

مغذی ،عملکرد پرنده و کیفیتت الشته تتأثیر متیگتذارد و
موج

پیشبینیکنندة انرژی و مواد مغتذی

موجود در مواد وراکی راه دیگری است کته در صتور

گنتد در مقایسته بتا

تغذیهای ارقتا مختلتف گنتد

غذایی مواد وراکی،

جتتداول متتواد تتوراکی ] 7و  ]14تنظتتیم کتترد .اطالعتتا

ناکارآمدی جیره به علت بترآورد کمتتر یتا بتیش از

جداول مواد وراکی در گذشته با استفاده از قابلیت هضتم

مقدار واقعی مواد مغتذی متی شتود .بنتابراین ،متخااتان

مواد وراکی در نوع اصتی پرنتده ( تروسهتای بتالغ)

تغذیه ،عالوهبر دانستن نیاز پرنده ،باید توانتایی تخمتین یتا

جمعآوری شده و الز است برای سن و سویههای مختلف

غذایی مواد وراکی را نیز داشته باشتند

پرنده نیز بررسی شود تا نتاین دقیقتری بهدستت آیتد [.]1

[ 1و .]22انرژی قابل سو ت وساز یکی از بخشهای مهتم

شرایط کشت و نوع بتذور

اندازهگیری ارز

و گران جیره است و در صور

شایسته است با توجه به تفاو

تخمین صتحیح محتتوای

ایران با شرایط کشت و نتوع بتذور تارجی در اتوص

انرژی غالتی مانند گند متیتتوان جیترههتای طیتور را بتا

ارقا مختلف گند نیز چنینی معادالتی را تعیین کترد .لتذا،

قیمتتت مناست تتتری تنظتتیم کتترد [ .]17بنتتابراین ،دانستتتن

هد

بترآورد انترژی قابتل

تفتتاو هتتای ارقتتا گنتتد و بتترآورد میتتزان انتترژی قابتتل

سو ت وساز ارقا پُرکشت گند ایرانی در جوجة گوشتتی

سو ت وساز آن در تنظیم جیره در جهت افتزایش کتارایی

در دو سن مختلف و بررسی صحت و دقت این معتادال

اهمیت بسزایی دارد [.]1

بر اساس عملکرد جوجههای گوشتی بود.

از این پژوهش ارائة معتادال

انرژی ا در بین  19رقتم گنتد ایرانتی از  4011تتا
 4310کیلوکالری در کیلوگر و انرژی قابل سو توساز از

مواد و روشها

 2349تا  3311کیلوکالری در کیلوگر گنتد متغیتر استت

این آزمایش در دو مرحله انجا شد .در آزمتایش نخستت،

 AMEnو پتتروتئین تتا در تنظتتیم جیتترة

دوازده رقم راین گند در دو سال متوالی از شش استان در

جوجههای جوان اهمیت زیادی دارد و رقتم گنتد  ،فاتل

مناطق شمالی ،مرکزی ،جنوب و غرب کشتور جمتعآوری

کشتتت ،میتتزان بارنتتدگی و شتترایط نگهتتداری بتتر ترکی ت

شد .بهاین منظور ،از انبار جهاد کشاورزی شهرستانها و از

شیمیایی گند تتأثیر متیگتذارد .محققتان پیشتنهاد کردنتد

هر رقم گند در هر سال  50کیلوگر نمونه تهیه شد .ارقا

آزمتتایشهتتای بیشتتتری بتترای تخمتتین  AMEو  AMEnو

گند شامل روشن ،سرداری ،چمتران ،الیتن  ،17مرواریتد،

[ .]20تغییتترا
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تعیین و مقايسة معادالت تخمین انرژی قابل سوختوساز برخی ارقام گندم ايرانی با معادالت و اطالعات جدول  NRCبر اساس عملکرد
تولیدی جوجههای گوشتی

گنبد ،پیشگا  ،سایونز ،شیرودی ،کوهدشتت ،البترز و بهتار

جوجههای یکروزة گوشتی (نر و ماده) سویة تجاری راس

بود .انرژی قابل سو توساز هر یک از ارقا گند نیتز در

 308با جیرة پایه تغذیه شدند که اجزای تشتکیلدهنتدة آن

دو سال متوالی توسط جوجههای  10و  24روزه تعیین شد.

در جدول  1آمده است.

جدول .1اجزای تشکیلدهنده و تجزية جیرة پاية جوجههای گوشتی سوية راس  308در آزمايش اول
مقدار (درصد) سن  1-10روزگی

مقدار (درصد) سن  11-24روزگی

مواد وراکی
ذر

56/26

59/01

کنجالة سویا ( % 44پروتئین)

37/01

34/02

روغن سویا

2/26

3/00

دیکلسیم فسفا

1/79

1/64

کلسیم

1/06

1/03

الترئونین

0/10

0/04

اللیزین

0/31

0/15

دیالمتیونین

0/36

0/26

مکمل ویتامینی  †1و معدنی ††2

0/5

0/5

نمک

0/35

0/35

( AMEn 3کیلوکالری بر کیلوگر )

2940

3030

پروتئین ا (درصد)

22/67

21/2

کلسیم (درصد)

0/87

0/82

فسفر در دسترس (درصد)

0/44

0/41

سدیم (درصد)

0/16

0/16

متیونین (درصد)

0/64

0/53

لیزین (درصد)

1/28

1/08

ترئونین (درصد)

0/79

0/69

کربنا

 .†1مقدار ویتامینها در هر کیلوگر جیره :ویتامین  9000 :Aواحد بینالمللی ،کوله کلسیفرول 2000 :واحد بینالمللی ،ویتامین  18 :Eواحد بینالمللی،
ویتامین  2 :K3میلیگر  ،تیامین ،1/8 :ریبوفالوین 6/6 :میلیگر  ،نیاسین 30 :میلیگر  ،پانتوتنیک اسید 25 :میلیگر  ،پیریدوکسین 2/9 :میلیگر  ،استید
فولیک 1 :میلیگر  ،ویتامین  0/015 :B12میلیگر  ،بیوتین 0/14 :میلیگر  ،کولین 500:میلیگر و آنتیاکسیدان 2 :میلیگر
 .††2مقدار مواد معدنی در هر کیلوگر جیره :مس 10 :میلیگر  ،یُد 0/99 :میلیگر  ،آهن 40 :میلیگر  ،منگنز 100 :میلیگر  ،سلنیم 0/2 :میلیگتر و
روی 90 :میلیگر
 .3انرژی قابل سو توساز ظاهری تاحیحشده برای از
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در دو ستتن  7و  21روز ،از هتتر دو جتتنس بتته تعتتداد

()3

مساوی در واحدهتای آزمایشتی قرارگرفتت و هتر واحتد

– جیتتتترة مرجتتتتع =AMEnرقتتتتم آزمایشتتتتی AMEn

آزمایشی برای یک رقم گند ا تااص داده شد .پرنتدههتا

ستعح ) /جیترة آزمایشتی –AMEnجیرة مرجتع ((AMEn

سه روز با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند کته 40

))جایگزینی)

درصد گند مورد آزمایش جایگزین جیرة پایه شده بود .در

نتاین بهدستآمده از مرحلتة نخستت آزمتایش ،شتامل

به مد

اعداد حاصل از نتاین تجزیة شیمیایی ارقتا گنتد (از هتر

روز چهار از همین وراک بههمراه نشانگر اکستید کترو

نمونه وراک یا فضوال

بتته جوجتتههتتا داده شتتد .در پایتتان ( 10و  24روزگتتی)
نمونههای فضوال

آماری ( SPSSنسخة  )21تجزیه و معادال

جمعآوری و بهسترعت در دمتای -20

اساس رو

درجة سانتی گراد قرارگرفت .تجزیتة شتیمیایی نمونتههتای
گند و فضوال

در دو سال متتوالی شتامل متادة شتک،

کالریمتر بهدست آمد .انرژی

در مرحلتتة دو آزمتتایش ،کتتارایی و صتتحت و دقتتت
معادال

بیولوژیکی بهدست آمتده از آزمتایش اول بررستی

شد .بههمین منظور ،جیرههایی با استفاده از گند تنظیم شد

و ( )2محاسبه شد [.]19

که نمونههای گند مورد استفاده بهصور

()1

نستبت مستاوی

از گند های مرحلة نخست آزمایش تهیه شد .این آزمتایش

)AME= GE Diet – (GE Excreta× MarkerDiet/MarkerExcreta

در قال

()2

طرحی کامالً تاادفی با چهار تیمار و چهار تکرار

و با استفاده از  256قععه جوجة گوشتتی (نتر و متاده) 10

)AMEn= AME – 8.73(NDiet-(MarkerDiet/MarkerExcreta
)× NExcreta
در معادال باال  GEDietانرژی ا در هر گر وراک،

روزه از سویة تجاری راس  308انجا شد.
میزان استفاده از گند در جیرة دورة رشد  25درصتد و

 GEExcretaانرژی تا در هتر گتر فضتوال MarkerDiet ،

در جیرة دورة پایانی  30درصد کل جیره بود AMEn .گند

توراک MarkerExcreta ،غلظتت

با استفاده از چهار رو

نشانگر در هر گر فضوال  NDiet ،غلظت نیتروژن در هتر
فضوال

تبیتین ) (R

هوا شک تاحیح شد.

صفر نیتروژن با استفاده از نشانگر اکسید کرو و روابط ()1

گتتر

2

به دست آمد که هنگا استفاده در جیترهنویستی بتر استاس

قابل سو ت وساز ظاهری و تاحیح شده بر استاس ابقتای

غلظت نشانگر در هر گر

پیشبینتیکننتدة

برای دو ستن  10و  24روزگتی بتر استاس متادة شتک

بر اساس رو های استاندارد  AOACاندازهگیتری

شد ] ]5و انرژی ا با بم

گا بهگا تعیین شد .معادال

رگرسیونی بتر

انرژی قابل سو ت وساز بتا بتاالترین ضتری

پروتئین ا  ،فیبر ا  ،چربی ا  ،اکستر ،عاارة عتاری
از از

دو تکرار آنالیز شتد) ،بتا برنامتة

زیتر بترای چهتار تیمتار مختلتف

محاسبه شد:

تتوراک و  NExcretaغلظتتت نیتتتروژن در هتتر گتتر

 .1جیرة تنظیمشتده بتا  AMEnپیشتنهادی بترای گنتد
توسط جدول NRC1994

است .پس از تعیین انترژی قابتل ستو ت وستاز

 .2جیتترة تنظتتیمشتتده بتتا  AMEnحاصتتل از معادلتتة

ظاهری و تاحیح شده برای جیترههتای پایته و آزمایشتی،

پیشبینیکننده با  NRC1994برای گند

مقدار انرژی قابل سو توساز هر یتک از ارقتا گنتد بتا

 AMEn .3گند حاصل از اندازهگیری حیوانی

استفاده از رابعة ( )3محاسبه شد [.]13
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 AMEn .4بتتهدستتتآمتتده بتترای گنتتد بتتا معتتادال

و  AMEnبهدستآمتده در  24روزگتی حتداقل انترژی در

پیشبینی کننده در مرحلة نخست آزمایش در دو ستن  10و

دسترس گند برای دورة پایانی در نظر گرفته شد .تجزیه و

 24روزگی.

مشخاا

جیره در تیمارهای مختلتف در جتدول  3ارائته

 AMEnگند در تیمارهای مختلف در دو سن  10و 24

شده است .برای هر تیمار چهار تکرار و در هتر تکترار 16

روزگی در جدول  2نشان داده شده استت AMEn .واقعتی

قععه پرنده (هشت قععه نر و هشت قععه ماده) از سن 10

گند مورد استفاده در جیره به کمک آزمایشهای هضمی و

تا  24روزگی (دوره رشد) و از  24روزگی تا کشتار (دورة

با استتفاده از نشتانگر (ماننتد مرحلتة

پایانی) در نظر گرفته شد .عملکرد تیمارها از نظر آماری در

جمعآوری فضوال

نخست آزمایش) در دو سن  10و  24روزگی اندازهگیتری

پایان دوره ارزیابی شد.

و بهعنوان  AMEnگند در تیمار حیوانی (شتاهد) در نظتر

دادههای بهدستآمده از مرحلة دو آزمتایش در قالت

گرفته شد .برای بهدستآوردن  AMEnگنتد در تیمارهتای

طرحی کامالً تاادفی با استفاده از نتر افتزار آمتاری SAS

دو و چهار از معادال

تخمتین بتا استتفاده از ترکیبتا

تجزیه و تحلیل و مقایسا

شیمیایی گند استفاده شد .پرندگان از سن یکروزگتی تتا

 LS-Meansانجا شد.

ده روزگی با جیرة پایه و یکسان تغذیه شدند .ساس ،بعد از

مدل ریاضی طرح آماری به شرح رابعة ( )4بود.

وزن کشی و یکسان کردن میانگین وزنی واحدهای آزمایشی
تحت تیمارهای آزمایشی فو الذکر در قال
تاادفی پرور

میانگین بتا استتفاده از آزمتون

Yij = µ + αi + εij

()4

طرحی کتامالً

در ایتن رابعته Yij ،مقتدار هتر مشتاهده µ ،میتانگین

یافتند AMEn .بهدستآمده برای گنتد در

جامعتة آماری αi ،اثر تیمار و  εijاثر عای آزمایش است.

دهروزگی حداقل انرژی قابلحاول گند برای دورة رشتد
جدول  .2انرژی قابل سوختوساز تصحیحشدة گندم در تیمارهای مختلف
 10 AMEnروزگی

 24 AMEnروزگی

تیمار

3120

3120

 .2معادلة )MEn = 34.92 × CP + 63.1 × EE + 36.42 × NFE( NRC

2900

2900

 .3آزمایش حیوانی (تیمار شاهد)

2380

2502

 .4معادلة تخمین در این آزمایش

2403

2690

 .1جدول

NRC

تجزیه گند مورد استفاده در تیمارهای آزمایشی :پروتئین ا  13درصد ،عاارة اتری  2/55درصد ،عاارة عاری از از
درصد
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جدول  .3مواد خوراكی و تركیب شیمیايی جیرههای آزمايشی

مواد وراکی

تیمار

جدول NRC

تیمار معادلة

تیمار حیوانی

NRC

تیمار معادلة آزمایش نخست

رشد

پایانی

رشد

پایانی

رشد

پایانی

رشد

پایانی

ذر

38/47

38/72

37/81

38/21

35/05

35/69

35/18

36/96

کنجالة سویا ( % 44پروتئین)

29/75

24/68

29/82

24/74

30/14

25/03

30/13

24/89

گند

25/00

30/00

25/00

30/00

25/00

30/00

25/00

30/00

گلوتن ذر

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

1/50

دیکلسیم فسفا

1/63

1/41

1/63

1/41

1/64

1/42

1/64

1/42

کلسیم

1/02

0/94

1/01

0/93

1/01

0/93

1/01

0/93

روغن سویا

1/00

1/00

1/88

1/96

4/32

4/18

4/21

3/07

نمک

0/29

0/28

0/29

0/28

0/29

0/28

0/29

0/28

دیالمتیونین

0/22

0/17

0/22

0/17

0/23

0/18

0/23

0/18

اللیزین

0/23

0/21

0/23

0/21

0/23

0/21

0/23

0/21

الترئونین

0/09

0/07

0/09

0/07

0/09

0/07

0/09

0/07

مکمل ویتامینی و معدنی

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

0/50

پرکننده (ماسه)

0/30

0/52

0

0

0

0

0

0

( AMEnکیلوکالری بر کیلوگر )

2900

2950

2900

2950

2900

2950

2900

2950

پروتئین ا (درصد)

21/37

19/76

21/59

19/75

21/53

19/70

21/53

19/73

کلسیم (درصد)

0/81

0/73

0/81

0/73

0/81

0/73

0/81

0/73

فسفر در دسترس (درصد)

0/41

0/36

0/41

0/36

0/41

0/36

0/41

0/36

متیونین (درصد)

0/49

0/42

0/49

0/42

0/49

0/43

0/49

0/43

لیزین (درصد)

1/08

0/95

1/08

0/95

1/08

0/95

1/08

0/95

ترئونین (درصد)

0/72

0/64

0/72

0/64

0/72

0/64

0/72

0/64

کربنا

نتايج و بحث
نتاین آزمایش نخست ،شامل میانگین ترکیبتا

انرژی قابل سو توساز و تاحیحشدة ارقا مختلف گند
شتیمیایی و

بر حس

مادة شک در جدول  4آمده است.
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میانگین پروتئین ا  ،فیبر ا  ،عاارة اتری و اکستر

 )+ 36.42 × NFEانرژی قابل سو توساز تاحیحشده بر

در سال زراعی دو نسبت به سال اول افتزایش و میتانگین

اساس ابقای صفر نیتروژن همبستگی مستقیمی بتا پتروتئین

در سال دو کاهش یافت .رقم روشن

دارد [ .]14 ،10در

عاارة عاری از از

ا  ،چربی ا و عاارة عاری از از

از استان چهارمحال و بختیاری در هر دو ستال نستبت بته

آزمایش دیگری گزار

بقیة ارقا حاوی میزان پروتئین ا باالتر و میزان فیبر ا

نشاسته ،عاارة اتری و  NDFنتدارد [ .]22ضتری

کمتر بود ،در حالی که در بقیة ارقا این رونتد متغیتر بتود.
میانگین ترکیبا

بهدستآمده در تحقیقا

شیمیایی یک رقم در دو سال متوالی روند

ضری

شتیمیایی در بتین ارقتا

بود.

شیمیایی ارقا گند گزار
 .]22تغییرا

انترژی قابتل

شتده کته پتایینتتر از

تبیین بهدستآمده در این آزمایش استت [ .]3 ،2در

انرژی قابل سو توساز گند با استفاده از عاارة عاری از
از

همسو با نتاین این آزمایش ،تغییترا

تبیتین

تحقیقی دیگتر ،رابعتهای ( )AMEn = 39 NFEدر تخمتین

مختلف گند و حتی در یک رقم گند در دو سال زراعتی
متوالی متفاو

دیگر برای معادال

سو توساز 0/84 ،و  0/75گزار

یکسانی نداشت و با توجته بته شترایط اقلیمتی و شترایط
مختلف کشت ،میانگین ترکیبتا

شد که میتزان  AMEnارتبتاطی بتا

زیتاد در ترکیت

در روسهای بتالغ لگهتورن ارائته شتده استت کته

ضری

عاارة عاری از از

تقریباً بین دو ضری

بهدست

شده استت [،21 ،20 ،16 ،15

آمده در آزمتایش فعلتی استت [ .]15در آزمتایش حاضتر،

در ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی عتالوه بتر

پتروتئین تا و

معادالتی با پروتئین ا  ،همچنین ترکی

رقم گند  ،بهدالیل دیگری از قبیتل ستال کشتت ،موقعیتت

عاارة اتری نیز بهدست آمد کته بتهعلتت داشتتن ضتری

جغرافیایی ،شرایط و منعقة کشت ،میزان بارندگی ،همچنین

تبیین پایینتر از آنها استفاده نشد.

شرایط و مد

زمان نگهداری پس از برداشت بستگی دارد

[ .]11 ،8 ،6بنابراین ،بهدلیل تفاو

نتاین عملکرد پرندگان با تیمارهتای مختلتف در پایتان
دورة پرور

معنتادار بتین ترکیبتا

در جدول  5آمده است .پرندگانی که با جیرة

شیمیایی ارقا گند موجود در کشور با موارد گزار شتده

شاهد یا جیرة تنظیمشده بر اساس میزان انرژی برآوردشتده

در جداول  Feedstuffs2016و  ،NRC1994استفاده از ایتن

با روابط به دست آمده در آزمتایش نخستت تغذیته شتدند

جداول برای جیرهنویسی توصیه نمیشود [ .]15لذا ،پس از

افزایش وزن و ماتر

تبتدیل

تجزیتتة شتتیمیایی در آزمتتایش نخستتت و بتتهدستتتآوردن

بهتری از پرندگان تغذیهشتده بتر استاس جتدول و معادلتة

 AMEnارقا گند با استفاده از نر افزار ،SPSSروابتط ()5

 NRCداشتتتند ( .)p<0/05در عملکتترد پرنتتدگان شتتاهد بتتا

و ( )6برای برآورد انرژی قابل سو توساز تاتحیحشتده

پرندگان تغذیهشده با جیرة تنظیمی بر اساس روابط بهدست

شد .در ایتن روابتط

آمده در آزمایش نخست تفتاوتی مشتاهده نشتد .بیشتترین

تبیتین ()R2

مربتتوط بتته

برای دو سن  10و  24روزگی براز
عاارة عاری از از

( )NFEبیشترین ضتری

میتتانگین وزن زنتتده در انتهتتای دورة پتترور

را با  AMEnدر هر دو سن نشان داد.

تیمارهای حیوانی و معادلة پتیشبینتی بتا  NFEحاصتل از

( )5معادله در سن  10روزگی
R2=0.992

توراک بیشتتر و ضتری

آزمایش نخست است که بهترتی

AMEn = 37.289 NFE

 2536و  2542گر بود.

با توجه به نتتاین ایتن آزمتایش ،استتفاده از مقتدار AMEn

( )6معادله در سن  24روزگی

ذکرشده برای گند در جدول  NRCبته عملکترد معلتوب

AMEn = 41.859 NFE
R2=0.991
در رابعة AMEn = 34.92 × CP + 63.1 × EE ( ،NRC

نخواهد انجامید.
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جدول  .5تأثیر جیرههای مختلف آزمايشی بر عملکرد جوجههای گوشتی
وزن در شروع آزمایش

تیمار

( 10روزگی)

 .1جدول

NRC1994

 .2معادال

پیشبینی

NRC1994

 .3حیوانی (شاهد)
تخمین از آزمایش نخست

 .4معادال
SEM

 :a-cتفاو

مار

233

2266C

3389C

1/66a

235

2336b

3534b

1/68a

237

a

a

b

2536

3651

1/58

237

2542a

3705a

1/60b

2/5

18/14

22/5

0/006

-

0/05

0/05

0/05

P value

ارقا با حرو

وزن  42روزگی (گر )

وراک (گر )

ضری

تبدیل

نامشابه در هر ستون معنادار است(.)p<0/05

 :SEMعای استاندارد میانگینها

تبتدیل

کیلوکتتالری بتتر کیلتتوگر و تیمتتار شتتاهد (حیتتوانی) 2950

عملکرد جوجه های گوشتی به غیتر از ضتری

بین تیمارهای یک و دو معنادار بتود ( )p<0/05کته بیتانگر

کیلوکالری بر کیلوگر در دورة پایانی بود که تفاوتی معادل

تأثیر بهتر استتفاده از معادلتة پتیشبینتی  AMEnارائتهشتدة

 190کیلوکالری در کیلوگر جیره داشت .بنابراین ،تیمارهتا

 NRC1994نستتبت بتته استتتفاده از  AMEnذکرشتتده بتترای

انرژی قابل سو ت وستاز متفتاوتی داشتت و بتر عملکترد

گند در جدول  NRC1994است .در تحقیقی با استفاده از

پرندگان در تیمارهای مختلف تأثیر گذاشتت .انترژی قابتل

و ستویا نیتز بیتان شتد کته استتفاده از

 )NRCبرابر  2830و

جیره بر پایتة ذر
معادال

سو ت وساز در تیمار دو (معادال

پیشبینی انرژی قابل سو توساز نسبت به اعداد

در تیمار چهار (رابعة تخمین حاصل از آزمایش نخستت)

جدول  NRCنتیجة معلوبتری بر عملکرد پرنده دارد [.]4

برابر  2890کیلوکالری بر کیلوگر بود .این نتاین بیانگر این

نتاین تحقیق حاضتر در اتوص عملکترد تیمارهتای

موضوع است که تغییتر و اشتتباه در بترآورد انترژی جیتره

آزمایشی موافق با آزمتایش محققتان دیگتر بتود .آنهتا در
آزمایشی سعوح متفاو

موج

انرژی در جیرة جوجة گوشتتی را

بررسی کردند .سعوح پایینتر انرژی جیره موجت

عد توازن جیره و کاهش عملکرد پرنده میشود.

زمانی که جوجههای گوشتی بهصور

آزاد به توراک

کتاهش

دسترسی داشته باشند ،برای بهینه کردن میزان رشد و تکامل

عملکرد پرنده شد ،در حالی که جیرههای بتا انترژی بتاالتر

ود میزان انرژی دریتافتی تود را تنظتیم متیکننتد و بتا

معناداری با هم نداشت [ .]12بهنظر میرسد استفاده

وراک را افزایش میدهند.

تفاو

کاهش انرژی وراک ،مار

از جدول  NRCبهدلیتل تخمتین بتاالتر از حتد  AMEnدر
گند موج

اما وقتی مار

وراک پرنده محدود باشد ،کاهش انرژی

کاهش سعح واقعی انرژی جیتره و در نتیجته

وراک باعث کاهش رشتد و عملکترد متیشتود [ .]12در

کاهش دریافت انرژی توستط پرنتده و در نهایتت کتاهش

آزمتتایش حاضتتر کتته تتوراک بتتهصتتور

آزاد در ا تیتتار

عملکرد میشود .برای ماال ،در آزمایش دو  ،انترژی قابتل

پرندگان قرارگرفت ،علی رغتم کتاهش انترژی توراک در

ستتو توستتاز تیمتتار نخستتت (جتتدول 2760 )NRC

تیمار نخست که بهدلیل بتیش از حتد برآوردکتردن انترژی
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 محمود شیوازاد، حسین مروج،سید بهروز قدس علوی

broilers. Asian-Australasian Journal
Animal Sciences 28(9): 1335-1344.

of

وراک در این تیمتار

 مار،قابل سو ت وساز گند بود

وراک در تیمار نخست نستبت

[3]. Alvarenga RR, Rodrigues PB, Zangeronimo
MG, Freitas RTF, Lima RR, Bertechini AG
and Fassani EJ (2011) Energetic values of
feedstuffs for broilers determined with in vivo
assays and prediction equations. Animal Feed
Science and Technology 168: 257-266.

 مار.افزایش پیدا نکرد

 گتر و وزن بتدن در انتهتای262 )به تیمار حیوانی (شاهد
 در تیمتار. گر کمتر بتود270 دوره نسبت به تیمار حیوانی
توراک نستبت

 بود نیز مارNRC1994 دو که معادلة

به تیمار حیوانی پایینتر بود که میتوان استدالل کرد بهدلیل
اصتتالح ژنتیکتتی و کوچتتکترشتتدن دستتتگاه گتتوار

[4]. Alvarenga RR, Rodrigues PB, Zangeronimo
MG, Makiyama L, Oliveira EC, Freitas RTF,
Lima RR and Bernardino VMP (2013)
Validation of prediction equations to estimate
the energy values of feedstuffs for broilers:
performance and carcass yield. AsianAustralasian Journal of Animal Sciences
26(10): 1474-1483.

 در، به علت تمرکز باال بر تولید گوشت،جوجههای گوشتی
صورتی که جیرة متعادل به میتزان کتافی در ا تیتار پرنتده
توراک

 پرندهها نمی توانند با افتزایش ماتر،قرارنگیرد

 شایسته است بته ایتن.کمبود انرژی دریافتی را جبران کنند
موضوع نیز توجه داشت که با توجه به عد تخمین درست
 نسبت انرژی به سایر مواد مغذی نیز تغییتر،انرژی وراک

[5]. Association of official analytic chemical
(1990) Official Methods of Analysis Vol. 2,
15th Edn. pp. 69-88. Arlington, VA, AOAC.

 بر عملکرد پرندگان تأثیر متفتاوتی گذاشتته، لذا.کرده است
.است
 نتاین عملکرد جوجته هتای گوشتتی،در تحقیق حاضر
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Abstract
In order to determine the estimating equations of the apparent metabolisable energy corrected for the
nitrogen (AMEn) in Iranian wheat cultivars and to compare these equations with the equation provided by
NRC1994 as well as information of the NRC1994 table, two experiments were conducted. In the first
experiment, the regression equations predicting AMEn for broiler chickens at age 10 and 24 days were
evaluated by using 12 different Iranian wheat cultivars in two consecutive crop years and corresponding
chemical composition and their AMEn. In order to verify the authenticity and accuracy the results of first
experiment, a second experiment was conducted in a completely randomized design with four treatments
and four replicates and using 256 ten days-old chicks Ross308. Wheat AMEn in the second experiment
was calculated using four methods: 1. NRC1994 Table, 2. Regression equation provided by NRC1994, 3.
Biological methods in these study, 4. Regression equations of the first trial. In the first experiment,
regression equations used for predicting AMEn of wheat at 10 and 24 days of age were as follows:
AMEn=37.289 NFE and AMEn=41.859 NFE. In the second experiment, the highest average live weight at
42 days belongs to the birds in fourth treatment (2542 g) and lowest weight in first treatment (2266 g).
Traits related to performance in biological methods and equations obtained in the first experiment were
better than the treatments derived from the regression equation by NRC and NRC tables (p<0.05). Our
results suggest that applying the regression equations presented in the current study to estimate the AMEn
of wheat is more accurate in formulating diet.
Keywords: basal diet, chemical analysis, chromium oxide, coefficient of determination, nitrogen free
extract, replacement level.
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