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 چكيده

ههای پرمصهرف ایهرانا     ونهدم  (AMEn)وساز ظاهری تصحیح تده برای نی،هروژن   منظور تایین ماادالت برآورد انرژی قابل سوخت  به
ی خاما الیاف خهام و عصهارة   های ووت،ی انجام تد. مادة خشکا خاکس،ر خاما پروتئین خاما چرب آزمایشی در دو سن مخ،لف جوجه

 813های ووت،ی راس  این ارقام از جوجه AMEnویری  ویری تد. سپس برای اندازه رقم پرمصرف وندم ایران اندازه 06عاری از ازت 
قطاه برای هر تیمار اس،فاده و از فضهوالت و   4روزویا  24قطاه به ازای هر تیمار و در سن  6روزویا  01مخلوط دو جنس در سن 

و بهه   SPSSافزار  وندم با اس،فاده از نرم AMEnبینی میزان  برداری تد. آنگاه ماادالت رورسیونی چندوانه پیش  ،ویات ایلئومی نمونهمح
 % × AMEn =37.855روزویا به ترتیب ماادالت  24و  01برداری از فضوالت در دو سن  تایین تد. در روش نمونه Stepwiseروش 

NFE  وAMEn =43.494 × % NFE  آوری مح،ویهات ایلئهوما ماهادالت     و در روش جمهعAMEn =41.173 × % NFE  وAMEn 

=42.224 × % NFE  برای تایینAMEn   کیلوکالری در کیلوورم مادة خشک( برآورد تد. بنابراین اس،فاده از ماادالت رورسیون فهوق(
 تود. های ووت،ی توصیه می ی جوجههای رتد و پایان نویسی برای دوره برای برآورد انرژی وندم در زمان جیره

 وسازا عصارة عاری از ازتا فضوالتا مح،ویات ایلئوما نشانگر. سوخت انرژی قابل ها: واژه كلید
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 مقدمه

کهار رف،هه در    تهرین اقهالم خهوراکی بهه     وندم یکی از عمده

[. 22و  20]های طیور در اروپاا کانادا و اس،رالیا اسهت   جیره

یابهدا   مخ،لفا قیمت ذرت افزایش مهی  مواقای که به دالیل

اس،فاده از این مادة خوراکی در جیرة طیور مقرون به صرفه 

[. اما با توجه به نوع واری،ه و ترایط کشتا مواد 7]تود  می

ویهرد و بهه تیهع آن انهرژی      مغذی وندم تحت تأثیر قرار می

وساز نیز م،غیهر خواههد بهود. برخهی محققهان       سوخت قابل

وسهاز ظهاهری    یزان انهرژی قابهل سهوخت   وزارش کردندا م

تها   2432رقم وندم بین  83تصحیح تده برای ازتا تاداد 

 [.  02]کیلوکالری در کیلوورم م،غیر است  8208

ای م،اهادل و   به منظور اطمینان از فرمولهه کهردن جیهره   

م،ههوازن الزم اسههت عههالوه بههر مههواد مغههذیا انههرژی قابههل 

. زیهرا بخهش   ساز مواد خوراکی نیز مشخن تود و سوخت

داری و تولیهد   عمدة مواد مغذی مصرفی طیهورا بهرای نگهه   

تود. از این میانا انهرژی و   مرغ( اس،فاده می )ووتت و تخم

آینهد کهه    ترین مواد مغذی بهه حسهاب مهی    پروتئین جزء وران

نویسی بایهد حهداقل مقهادیر توصهیه تهدة آنوها را        هنگام جیره

 کن،رل در ای عمده قش[. عالوه بر آنا انرژیا ن01]برآورد کرد 

 و افهزایش  رو این خورا  مصرفی پرنده دارد. از مقدار و ات،وا

 کاهش سیب ترتیب به خورا  وساز سوخت انرژی قابل کاهش

 مقدار دریافهت  در تغییر ن،یجها در و مصرفی خورا  و افزایش

 [.01]تود  می پرنده نیاز مورد مغذی مواد روزانة

مهواد  AMEn تایهین   اطالع یا برای مخ،لفی های روش

 Feedو  NRC 1994خوراکی ماننهد مراجاهه بهه جهداول     

Stuffs 2016بینهی   های رورسهیونی پهیش   ا اس،فاده از فرمول

(ا اس،فاده NRC 1994های  وساز )فرمول انرژی قابل سوخت

 ویری بهه روش بیولهوژی وجهود    و اندازه NIRSاز دس،گاه 

قهادیر ذکهر   [. اما باید توجه داتهت کهه م  06و  02ا 3] دارد

های به دست آمهده   تده در جداول مذکورا میانگینی از داده

از تحقیقات ووناوون انجام تده در سالیان پهیش و منهاطق   

ههای   آب و هوایی م،فاوت با ایهران اسهت. از طرفهی روش   

آوری کل فضوالت و یا اسه،فاده از   بیولوژیکی )روش جمع

بهر و   ا زمانها هس،ند  ام ترین روش نشانگر( نیز اورچه دقیق

ها در صنات طیور  توان از آن پرهزینه بوده و با دتواری می

ونهدم بهه روش    AMEnویهری   اس،فاده کهرد. بهرای انهدازه   

بهرداری از   های مخ،لفهی ماننهد نمونهه    بیولوژیکی نیز روش

فضوالت و مح،ویات ایلئوم وجود دارد که در حالت اخیهر  

 Ileal Digestible)بههه آن انههرژی قابههل هضههم ایلئههومی  

Energy) ویهری   [. برخی محققان با اندازه21]تود  وف،ه می

AMEn کهل   آوری جمع روغنی به دو روش کنجالة نوع سه

 ههای  جوجهه  در ایلئهوم  آوری مح،ویهات  فضوالت و جمهع 

ووت،ی وزارش کردند که ن،ایج این دو روش یکسان نیهوده  

 [.8]و بین این دو روش اخ،الف ماناداری وجود دارد 

ونههدم بهها  AMEnدر بسههیاری از منههابعا میههزان همچنههین 

کهه   ویری تدها در حهالی  های بالغ اندازه آزمایش روی خروس

تهود. بها    های ووت،ی جوان اس،فاده مهی  این مقدار برای جوجه

توان پاسخ یکسانی از آنوها   توجه به سن و جنس پرندوانا نمی

رسهد روش اسه،فاده از ماهادالت     نظهر مهی   ان،ظار داتت. اما به

ههای   مواد خوراکیا نسهیت بهه سهایر روش    AMEnبینی  یشپ

[. بنابراین ههدف از  2و  0] تر باتد تر و کم هزینه فوق عملیاتی

آوردن ماهادالت تخمهین انهرژی قابهل      دسهت  این آزمایشا بهه 

های مخ،لف پرکشت وندم ایران در دو سهن   وساز رقم سوخت

هههای ووتهه،ی و بههه دو روش   روزوههی در جوجههه  24و  01

ری فضوالت و مح،ویات ایلئوم با اس،فاده از نشهانگر و  آو جمع

 مقایسه این دو روش بیولوژی بود.

 

 ها مواد و روش

های مخ،لف ایران با تهرایط آب و ههوایی    نخست از اس،ان

های الیرزا بوارا چمرانا  رقم وندم )با نام 06م،فاوتا تاداد 

ا مرواریههدا پیشههگاما 02ونیههدا روتههنا کوهدتههتا الیههن 

ا سههپاهانا تههیرودیا سههیوندا سههایونزا سههرداری و پیشهه،از
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آوری تد. سپس مادة خشکا  جمع 0872سیروان( در سال 

پروتئین خاما چربی خهاما الیهاف خهام و خاکسه،ر تمهامی      

ا AOAC 2005های اس،اندارد  های وندم براساس روش رقم

الیاف نهامحلول در تهویندة اسهیدی و الیهاف نهامحلول در      

ش ون سوسهتا بها اسه،فاده از    تویندة خنثهی براسهاس رو  

وسیلة بمب کالریم،ر و نشاس،ه  دس،گاه آنکوما انرژی خام به

[. عصهارة عهاری از ازت   2]ویری تهد   اندازه Roseروش  به

 برآورد تد. 0نیز به روش محاسیاتی و با اس،فاده از رابطة 

NFE = 011 - (% پهروتئین   % + الیاف خهام  % + رطوبت

س،رخاک % + چربی خام % + خام )     (0                    )  

وساز ظهاهری تصهحیح تهده     مقدار انرژی قابل سوخت

و بها اسه،فاده از    in vivoبهه روش   (AMEn)برای نی،روژن 

برداری از مح،ویهات   نشانگر اکسید کروم به دو روش نمونه

ویهری   روزوی اندازه 24و  01ایلئوم و فضوالت در دو سن 

ة آغازین و رتد براسهاس  های مرجع دور تد. نخست جیره

فرموله تدند و پس از آنا  813راهنمای تغذیة سویة راس  

 41 درصد جیرة مرجهع بها   61 های آزمایشی به نسیت جیره

درصد اکسید کروم 2/1نمونة آزمایشی( و  06درصد وندم )

قطاهه جوجهة    012[. برای ایهن منظهور از   22]مخلوط تد 

 24-20در سن قطاه  63روزوی و  01تا  2ووت،ی در سن 

 6روزویا  01تا  2نحوی که در سن  روزوی اس،فاده تدا به

قطاهه مهاده( و در    8قطاه نهر و   8قطاه به ازای هر تیمار )

قطاه نهر و   2قطاه برای هر تیمار ) 4روزویا 24تا  20سن 

 قفس 02هها بهه    قطاه ماده( اسه،فاده تهد. آنگهاه جوجهه     2

ضههوالت ف آوری  مههعج قابلیت با جوجه ورشپر صمخصو

هها قهرار    ههای آزمایشهی در اخ،یهار آن    من،قل تدند و جیره

طهور   ها به تهکل آردی و بهه   (. تمام جیره0ورفت )جدول 

روز  8نحهوی کهه    ها قهرار داتهت بهه    آزاد در اخ،یار جوجه

 28-20روزوههی در آزمههایش نخسههت و  7تهها  2اب،ههدایی )

هها   پذیری جوجهه  روزوی در آزمایش دوم( مربوط به عادت

روزوی در آزمایش نخست و  01ر پایان روز چوارم )بود. د

آوری فضوالت  روزوی در آزمایش دوم( نسیت به جمع 24

ها به روش خفه کردن با وهاز   هر قفس و کش،ار همة جوجه

co2   اقدام تد. مح،ویات ایلئوم از حد فاصل زائده مکل تها

م،ر مانده به دریچة ایلئوسکال به آرامهی بها روش    سان،ی 01

گ تخلیه تد. فضوالت هر قفس نیز به داخل ظرفهی  فالتین

پالس،یکی من،قل و تا زمان انجام آنهالیز ترکییهات تهیمیایی    

)انرژی خاما نی،روژن و اکسید کهروم( در فریهزر بها دمهای     

ی هها  هسهپس نمونه   وراد نگوهداری تهد.   درجة سان،ی -21

وهرادا   یسان، ةدرج 61در آون ) فضوالت و مح،ویات ایلئوم

شکا توزین و توسهط آسهیاب آزمایشهگاهی    ساعت( خ 22

وسههاز ظههاهری  مقههدار انههرژی قابهل سههوخت  .تههدآسهیاب  

(AME) وساز ظاهری تصهحیح تهده    و انرژی قابل سوخت

 8و 2ههای   ها با اس،فاده از رابطهه  ( جیرهAMEnبرای ازت )

 [.03]محاسیه تد 
AME (Kcal/Kg) = GE Diet – [GE Excreta/Digesta × (Cr2O3 

Diet / Cr2O3 Excreta/Digesta)]                                         (2)  

AMEn (Kcal/Kg) = AME – 8.73 × [N Diet - (Cr2O3 

Diet / Cr2O3 Excreta/Digesta) × N Excreta/Digesta]                (8)  

ا انرژی خام در ههر وهرم خهورا      GE Dietهاا  که در رابطه

GE Excreta/Digestaرژی خههام در هههر وههرم فضههوالت یهها ا انهه

در ههر  اکسهید کهروم   غلظهت  ا Cr2O3 Dietمح،ویات ایلئوم  

اکسهید  غلظهت  ا Cr2O3 Excreta/Digesta)درصهد(    ورم خورا 

 Nفضوالت یا مح،ویات ایلئوم )درصهد(   در هر ورم  کروم

Diet     )ا غلظههت ازت در هههر وههرم خههورا  )درصههدN 

Excreta/Digesta فضوالت یا مح،ویات  در هر ورمازت غلظت ا

 ایلئوم )درصد( است.

وساز ظاهری برای کل  پس از تایین انرژی قابل سوخت

های آزمایشهی   وساز جیره جیرها با کسر انرژی قابل سوخت

عنههوان جیههرة آزمههایش( از انههرژی قابههل  حههاوی ونههدم )بههه

وسههاز کههل )جیههره مرجههع( مقههادیر انههرژی قابههل   سههوخت

 4با اس،فاده از رابطهة   وساز مادة خوراکی مورد نظر سوخت

 محاسیه تد.
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AMEn رقم آزمايشي   = AMEn جیرة مرجع   – [(AMEn جیرة مرجع   – AMEn (4)       [سطح جايگزيني/ (جیرة آزمايشي  

 

 های مرجع در دو مرحلة آغازين و رشد یب جیرهترك. 1جدول 

المللهیا   واحد بهین  E  31المللیا وی،امین  واحد بین 2111المللیا کوله کلسیفرول   واحد بین A  02111ها در هر کیلوورم جیره  وی،امین  . مقدار وی،امین0

 8/4وهرما پیریدوکسهین     میلهی  21وهرما پان،وتنیهک اسهید      میلی 62ورما نیاسین   میلی 6/3ورما رییوفالوین   میلی 2/8ورما تیامین    میلی K3  2/8وی،امین 

 ورم. میلی 0اکسیدان   ورم و آن،ی میلی 211ورما کولین   میلی B12  102/1ورما وی،امین  میلی 22/1ورما بیوتین   میلی 2/2ورما فوالسین   میلی

وهرم و   میلهی  8/1وهرما سهلنیوم     میلهی  021ورما منگنز   میلی 21ورما آهن   میلی 22/0ورما ید   میلی 06. مقدار مواد مادنی در هر کیلوورم جیره  مس  2

 ورم. میلی 001روی  

 

ههای   وسهاز رقهم   های مربوط به انرژی قابل سوخت داده

روزوهی و بهه دو روش    24و  01مخ،لف وندم در دو سن 

بههرداری از فضههوالت و مح،ویههات ایلئههوم بههه روش  نمونههه

در قالب طرح کامالً تصهادفی بها دو    2×2آزمایش فاک،وریل

برداری )فضوالت و مح،ویهات ایلئهوم( و    عامل روش نمونه

 SASافزار آمهاری   روزوی(ا با اس،فاده از نرم 24و  01ن )س

 مواد خوراکی )درصد(
 جیرة آغازین

 روزوی( 01تا  0)سن 

 جیرة رتد

 روزوی( 24-00)سن 

 10/27 22/26 دانة ذرت

 12/84 10/82 کنجالة سویا

 11/8 26/2 روغن

 17/0 31/1 کربنات کلسیم

 22/0 27/0 کلسیم فسفات  دی

 261/1 861/1 ال م،یونین  دی

 021/1 801/1 ال لیزین

 141/1 011/1 ال ترئونین

 21/1 21/1 2و مادنی 0مکمل وی،امینی

 82/1 82/1 نمک

 011 011 جمع

   مواد مغذی 

AMEn )8181 2741 )کیلوکالری بر کیلوورم 

 21/20 62/22 پروتئین خام )درصد( 

 32/1 32/1 کلسیم )%(

 40/1 44/1 فسفر در دس،رس )%(

 28/1 64/1 م،یونین )%(

 13/0 23/0 لیزین )%(

 67/1 27/1 ترئونین )%(
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هها بهه کمهک     تجزیهه و میهانگین   2( برای مدل 0/7)نسخة 

ای دانکهن مقایسهه تهدند. بهرای تایهین       آزمون چند دامنهه 

وندم بها توجهه    AMEnبینی میزان  ماادالت رورسیون پیش

به ن،هایج آنهالیز تهیمیایی ارقهام ونهدم و ن،هایج حاصهل از        

( 06)نسهخة   SPSSافزار آماری  های بیولوژی از نرم آزمایش

 اس،فاده تد. Stepwiseو روش 

(2  ) Yije = μ + Ai + Bj + ABij + εije 

ا μتاههداد مشههاهده در آزمههایش  ا Yijeدر ایههن رابطههها 

  روش آزمهایش ا اثهر  Bj  سهن اثر  اAiمیانگین کل جمایت  

ABij  و  م،قابل سن و روش آزمهایش اثر اεije طهای  اثهر خ ا

 است. آزمایش

 

 نتایج و بحث

رقم وندم را نشهان   06ا میانگین ترکییات تیمیایی 2جدول 

می دهد. در این تحقیق بیش،رین رریب تغییرات مربوط به 

NDF  درصد و کم،رین رریب تغییهرات مربهوط    78/82با

درصد بود. میهانگین پهروتئین خهام     28/0به مادة خشک با 

( و 2/06ان را رقم سایونز )درصد بود که بیش،رین میز 3/00

( بهه خهود اخ،صهاص داد.    8/7کم،رین میزان را رقم الیرز )

رقهم ونهدم    02محققان دیگر میزان پروتئین خهام را بهرای   

 67/04رقم ونهدم ایهران    07[ا برای 2]درصد  32/02ایران 

درصهد   0/02رقم ونهدم کانهادا برابهر     6[ و برای 4]درصد 

 [.22]اند  وزارش کرده

 )درصد( گندممختلف  های رقم ييایمیش باتیترك. 2جدول 

 نشاس،ه NFE ADF NDF خاکس،ر چربی خام الیاف خام پروتئین خام مادة خشک نام رقم ردیف

 27/62 6/02 0/2 8/22 2/0 6/2 7/1 8/7 60/70 الیرز 0

 87/60 7/08 7/8 6/26 2/0 2/2 7/1 6/00 24/72 بوار 2

 02/24 6/02 4/2 6/22 4/0 3/0 8/0 2/04 70/70 چمران 8

 21/22 1/00 8/2 6/22 2/0 2/0 0/0 3/01 32/71 ونید 4

 33/62 2/03 8/2 8/28 2/0 2/2 6/0 2/01 38/37 روتن 2

 26/64 7/22 0/2 4/22 4/0 2/2 2/0 2/04 40/70 کوهدتت 6

 88/24 2/00 3/0 6/22 6/0 7/2 0/0 3/01 11/37 02الین  2

 60/26 2/02 8/2 3/67 6/0 1/2 8/0 3/00 20/36 مروارید 3

 20/21 4/01 7/0 6/26 0/0 0/2 3/1 4/01 72/71 پیشگام 7

 12/64 2/04 2/2 8/22 0/0 2/2 2/0 3/02 28/72 پیش،از 01

 72/27 4/01 3/0 8/24 0/0 8/2 2/0 2/00 68/71 سپاهان 00

 84/27 0/28 2/0 8/28 0/0 1/2 8/0 8/02 41/71 تیرودی 02

 44/60 7/01 2/0 4/26 4/0 6/2 0/0 2/01 12/72 سیوند 08

 20/27 0/06 4/2 4/67 1/2 0/2 3/1 2/06 20/70 سایونز 04

 87/27 2/02 2/2 2/22 0/0 8/2 2/0 1/02 02/72 سرداری 02

 18/24 4/22 8/2 1/22 2/0 2/2 2/0 1/01 40/72 سیروان 06

 23/23 72/04 07/2 80/24 42/0 22/2 02/0 34/00 12/70 میانگین

 26/7 78/82 23/24 07/8 24/02 43/02 37/20 02/06 28/0 رریب تغییرات
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دربارة دیگر ترکییات تیمیایی نیز ن،ایج ایهن آزمهایش بها    

کهه دیگهر    هها م،فهاوت بهود بهه طهوری      ن،ایج دیگر آزمهایش 

درصدا الیهاف   03/70-40/70ها میزان مادة خشک را  وزارش

درصههدا  22/2ا درصههدا چربههی خههام ر 11/0-26/2خههام را 

 2/0را  ADFدرصدا  2/24را  NFEدرصدا  63/0خاکس،ر را 

درصههد  2/28درصههد و نشاسهه،ه را   4/2را  NDFدرصههدا 

[. این تفهاوت در ترکییهات   02و  7ا 3ا 4ا 2]اند  وزارش کرده

علت م،فاوت بهودن نهوع رقهم )ژن،یهک(ا محهیط       تیمیایی به

یهاریا  کشتا ترایط آب و هواییا میزان کوددهیا مقهدار آب 

 ترایط نگوداری پس از برداتت و ... است.

وسهاز ظهاهری    مقایسة میهانگین انهرژی قابهل سهوخت    

رقم وندم بهرای دو سهن    06تصحیح تده برای نی،روژن در 

هههای ووتهه،ی و بههه دو روش مخ،لههف    مخ،لههف جوجههه 

 آمده است.  8در جدول  ویری از فضوالت و ایلئوم نمونه

 

 (as-fedگیری )كیلوكالری در كیلوگرم  در دو سن و به دو روش مختلف اندازه گندم های مختلف قمر AMEn. مقايسة میانگین 3جدول 

 نام رقم ردیف
 برداری از مح،ویات ایلئومی روش نمونه  برداری از فضوالت روش نمونه

 روزوی 24در سن  روزوی 01در سن   روزوی 24در سن  روزوی 01در سن 

 الیرز 0
a

2331 
a
  8267  

abcd

2222 
b

 8223 

 بوار 2
b

 2214 b
  8204  

e

 2268 
a

 8844 

 چمران 8
cd

 2647 b
  8032  

ab

 2302 
bc

 8281 

 ونید 4
e

 2270 j
  2874  

g

 2818 
h

 2247 

 روتن 2
h

 2420 h
  2226  

abc

 2248 
g

 2321 

 کوهدتت 6
d

 2648 cd
  8172  

bcd

 2228 
d

 8082 

 02الین  2
h

 2486 g
  2761  

f

 2442 
f

 2723 

 مروارید 3
bcd

 2622 h
  2612  

e

 2227 
i

 2263 

 پیشگام 7
j

 2062 de
  8143  

abc

 2262 
f

 2734 

 پیش،از 01
bc

 2672 ef
  8104  

f

 2426 
ef

 8127 

 سپاهان 00
gh

 2431 fg
  2773  

cd

 2672 
de

 8126 

 تیرودی 02
h

 2440 b
  8202  

fg

 2862 
h

 2672 

 سیوند 08
fg

 2477 g
  2722  

a

 2326 
cd

 8022 

 سایونز 04
i

 2232 c
  8018  

ed

 2686 
g

 2322 

 سرداری 02
a

 2387 g
  2724  

f

 2402 
i

 2602 

 سیروان 06
f

 2282 i
  2220  

abc

 2221 
g

 2332 

SEM 6/80 6/80  6/80 6/80 

P Value 10/1 > 10/1 >  10/1 > 10/1 > 

a-gنامشابها نمایانگر اخ،ال هر س،ون با حروف ها در    تفاوت میانگین( 12/1ف مانادار استp<.) 
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بها توجهه ن،هایج آنههالیز مهواد مغهذی موجهود در ارقههام       

وساز آنوا دور از  مخ،لف وندما تنوع در انرژی قابل سوخت

اند که عوامل وابس،ه به پرنهده   [. وزارش کرده7]ان،ظار نیود 

)مانند سنا جنسا سهویه و ورهایت سهالمت( بهر میهزان      

AMEn  [.02]مؤثر است 

هها نشهان داد کهه     ا مقایسة میهانگین 4ه جدول با توجه ب

دسهت آمهده    به وندم های مخ،لف رقم AMEnبین میانگین 

روزوههی )چههه بههه روش  24روزوههی بهها سههن  01در سههن 

بهرداری از مح،ویهات    برداری از فضوالت و چه نمونه نمونه

( و بهها >10/1pایلئههومی( اخهه،الف مانههاداری وجههود دارد )

آزمایشهی دیگهر    یابهد. در  می افزایش سن این میزان افزایش

 42و  20سن  دو در کلزا کنجالة AMEn مشخن تد مقدار

بهود   م،فاوت هم با سویا در کنجالة ولی مشابه تقرییاً روزوی

وزارش کردند که با افهزایش   [. همچنین محققان دیگری4]

چربههی جیههره  AMEهف،گههیا میههزان  2/8بههه  2/0سههن از 

رسهد   [. بهه نظهر مهی   22] یابهد  طورچشمگیری افزایش می به

هاا عدم توسهاة کامهل    بودن سن جوجه  علت این امر به کم

دس،گاه ووارش و ناتوانی پرندها به اس،فاده از انهرژی مهواد   

 [.08]خوراکی جیره مربوط باتد 

 AMEnا بهین میهانگین   4همچنین با توجه بهه جهدول   

بهرداری   دست آمده به دو روش نمونه به وندم مخ،لف ارقام

نظر  برداری از مح،ویات ایلئومیا صرف و نمونه از فضوالت

کیلوکالری در کیلوورم تفاوت وجهود دارد   82از سنا برابر 

و این اخ،الفا مانهادار نیسهت. بنهابراین باتوجهه بهه عهدم       

ههای   منظور کاهش هزینه اخ،الف مانادار روش آزمایشا به

بهرداری از   آزمایش و تسریع آن بو،ر اسهت از روش نمونهه  

برداری از مح،ویهات ایلئهوم اسه،فاده     جای نمونه فضوالتا

 AMEnکرد. تایان ذکر اسهت در تحقیقهات م،اهدد میهزان     

آوری کهل   ویهری تهدة ارقهام ونهدم بهه روش جمهع       اندازه

ا 2ا 6]کیلوکهالری در کیلهوورم    8273-0387فضوالت بین 

برداری از فضوالت )مارکر( بهین   [ا در روش نمونه24و  00

[ و در 20و  07]ی در کیلههههوورم کیلوکههههالر 8221-8661

 02سهن   –برداری از مح،ویات ایلئهوم )مهارکر    روش نمونه

کیلوکالری در کیلوورم وهزارش   8844-8102روزوی( بین 

  [.14]تده است 

همچنین ن،ایج آنالیز آزمایش فاک،وریل نشان داد که اثهر  

 م،قابل سن و روش اندازه ویریا مانادار نیست.

 

 گیری و در سنین مختلف )كیلوكالری در كیلوگرم( هگندم به دو روش انداز AMEnنگین میزان میا ة. مقايس4جدول 

 AMEn عوامل )سن و روش(

 سن
 b 2232  روزوی 01

 a 2724  روزوی 24

SEM   22 

P Value   10/1 > 

 روش
 2232  برداری از مح،ویات ایلئومی نمونه

 2222  برداری از فضوالت  نمونه

SEM   22 

P Value   22/1 

a-bهر س،ون با حروف ها در    تفاوت میانگین ( 12/1نامشابها نمایانگر اخ،الف مانادار استp<.) 
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 گندم AMEnبیني میزان   . معادالت رگرسیون پیش5جدول 

 P Value رریب تییین )%( ماادلة رورسیون سن )روز( روش

 برداری از ایلئوم نمونه
01 AMEn = 38.570 NFE 4/77 10/1 > 

24 AMEn = 43.811 NFE 2/77 10/1 > 

 برداری از فضوالت نمونه
01 AMEn = 37.844 NFE 4/77 10/1 > 

24 AMEn = 43.482 NFE 0/77 10/1 > 

 

رقههم ونههدم و   06پههس از انجههام تجزیههة تههیمیایی    

 AMEnهای تخمین  هاا ماادله آن AMEnویری مقدار  اندازه

بهرداری از   ا به دو روش نمونهه SPSSافزار  با اس،فاده از نرم

روزوی  24و  01فضوالت و مح،ویات ایلئوم و در دو سن 

 آمده است. 2دست آمد که ن،ایج آن در جدول  به

های فوقا ماادالتی  تایان ذکر است که عالوه بر ماادله

دلیهل    دسهت آمهد کهه بهه     با م،غیرهای مس،قل دیگری نیز بهه 

یت به م،غیهر مسه،قل   نامناسب نس P Valueرریب تییین و 

NFE    از ارائة آنوا خودداری تد. در تحقیقی که بهه منظهور

رقهم جهو اسه،ان     00در  AMEnبینهی   تایین ماادالت پیش

×  NFEو  Starch  ×22  =Yالیههرز انجههام تههد دو ماادلههة 

6/83  =Y  [. در تحقیقی دیگر که به منظهور  0]پیشنواد تد

ونهدم اسه،ان   رقهم   02در  AMEnبینی  تایین ماادالت پیش

 NFE  ×87و  Starch  ×20  =Yالیرز انجام تدا دو ماادلة 

 =Y   [. در ماادلهة  2]پیشنواد تهدNRC 1994   (ا 6)رابطهة

وندم بیش،رین ارتیهاط را بها مقهدار پهروتئین      AMEnمیزان 

 [.02]خاما چربی خام و عصارة عاری از ازت دارد 
AMEn (Kcal/KgDM) = (34.92 × CP) + (63.1 × EE) 

+ (36.42 × NFE)    R
2
= 0.87                                   (6)  

(ا میههزان 2)رابطههة  WPSA 1989همچنههین در ماادلههة 

AMEn  هههر مههادة خههوراکی بیشهه،رین ارتیههاط را بهها مقههدار

 پروتئین خاما چربی خاما نشاس،ه و قند دارد.
AMEn (MJ/kg) = [(15.51 × CP) + (34.31 × EE) + 

(16.69 × Starch) + (13.01 × Sugar)]/100   

 (2 )  

رابطههة  AMEnبرخههی محققههان وههزارش کردنههد کههه   

های وندم دارد  مس،قیمی با انرژی خام و پروتئین خام نمونه

 AMEnکننهد بهین    ها بیان می [. همچنین برخی وزارش22]

مواد خوراکی و میزان پروتئین خاما رابطة منفی وجود دارد 

تواند  روتن نیست اما اح،ماالً می[. علت این تناقضات 28]

کارویری ونهدم در جیهره باتهد     دلیل اخ،الف در سطح به به

بها   AMEnانهد کهه میهزان     [. تحقیقات زیادی نشان داده22]

ا 2ا 6]ارتیهاطی نهدارد    NDFمقدار نشاس،ها چربی خام یها  

و  AMEn[. در تحقیقی علت نیود رابطه بهین  22و  02ا 00

کامل نشاس،ه در دس،گاه وهوارش   نشاس،ه را به هضم نشدن

 [.08]نسیت دادند 

ارقههام ونههدم بههه روش    AMEnمقههادیر 6در جههدول 

 24و  01بهرداری از فضهوالت در دو سهن     بیولوژی نمونهه 

دست آمهده از ایهن    روزوی به همراه ماادالت رورسیونی به

و ماادلههة  NRC 1994آزمههایش و نیههز اعههداد جههدول    

در کیلوورم ماده خشک رورسیونی آن بر حسب کیلوکالری 

طور که مشخن است میهانگین کهل    ارائه تده است. همان

AMEn  روزوهی بها میهانگین     01به روش بیولوژی در سن

وسیلة ماادلة تحقیق حارر تنوها   برآورد تده به AMEnکل 

 AMEnیههک کیلوکههالری اخهه،الف دارد   امهها بهها میههانگین  

 AMEnکیلوکهالری و بها    678حهدود   NRC 1994 جدول 

 421نیههز حههدود  NRC 1994دسههت آمههده از ماادلههة  هبهه

 کیلوکالری اخ،الف دارد.

 24روش بیولههوژی در سههن  بههه AMEnمیههانگین کههل 
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وسهیلة   بهرآورد تهده بهه    AMEnروزوی نیز با میانگین کل 

ماادلة تحقیق حارر تنوا سه کیلوکالری اخه،الف دارد  امها   

 222حههدود  NRC 1994 جههدول  AMEnبهها میههانگین  

 NRC 1994دست آمده از ماادلة  به AMEnی و با کیلوکالر

نظهر   کیلوکهالری اخه،الف دارد. بنهابراین بهه     27نیز حهدود  

توانهد   نمی  NRC 1994رسد اس،فاده از عددهای جدول  می

وسهاز ارقهام    دقت کافی را در برآورد انرژی قابهل سهوخت  

نیهز فقهط    NRC 1994وندم ایرانی داته،ه باتهد و ماادلهة    

 24ارقام وندم ایرانی در سن  AMEnبرآورد تواند برای  می

ههای   روزوی کاربرد دات،ه باتد. تایان ذکر است که فرمول

تهود زیهرا بها     حاصل برای دورة رتد و پایانی اس،فاده مهی 

تواند  توجه به سن پرندوانی که آزمایش تدند این ن،ایج می

 حداقل برآورد در دورة رتد و پایانی را دات،ه باتد.

 

 NRCرگرسیوني و جدول  های هارقام گندم به روش بیولوژی با معادل  AMEnقادير . م6جدول 

 )كیلوكالری در كیلوگرم ماده خشک(

 نام رقم
 روزوی 01سن 

 
 NRC 1994 روزوی 24سن 

 2ماادله بیولوژی 0ماادله بیولوژی
 8ماادله جدول 

 8812 8216  8862 8267  2726 8044 الیرز

 8880 8216  8880 8466  2711 2706 بوار

 8222 8216  8023 8462  2243 2338 چمران

 8282 8216  8232 2682  2360 2328 ونید

 8217 8216  8036 2363  2228 2223 روتن

 8220 8216  8021 8838  2240 2370 کوهدتت

 8212 8216  8022 8826  2243 2282 02الین 

 8131 8216  8186 8100  2648 8172 مروارید

 8238 8216  8881 8822  2373 2823 شگامپی

 8826 8216  8222 8222  2320 2708 پیش،از

 8242 8216  8282 8813  2308 2282 سپاهان

 8226 8216  8033 8227  2224 2211 تیرودی

 8804 8216  8828 8204  2372 2202 سیوند

 8268 8216  8120 8870  2622 2478 سایونز

 8802 8216  8234 8212  2327 8132 سرداری

 8824 8216  8821 2223  2706 2242 سیروان

 8268 8216  8280 8284  2302 2308 میانگین کل
1. AMEn (Kcal/ Kg DM) = 37.844 × % NFE  

2. AMEn (Kcal/ Kg DM) = 43.482 × % NFE  

3. AMEn (Kcal/ Kg DM) = (34.92 × % CP) + (63.1 × % EE) + (36.42 × % NFE) 
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تهر   ن،ایج این تحقیقا به منظهور تخمهین دقیهق    براساس

نویسهیا   وسهاز ونهدم در جیهره    میزان انرژی قابهل سهوخت  

( AMEn =37.855 × % NFEاس،فاده از ماادلة رورسیونی )
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Abstract 

In order to determine the prediction equations for apparent metabolizable energy corrected for nitrogen 

(AMEn) of Iranian wheat, this experiment was conducted at two different ages of broiler chicks in 2014. 

At first, chemical composition including dry matter, ash, crude protein, ether extract, crude fiber and 

nitrogen-free extract of 16 widely used Iranian wheat cultivars were measured in the laboratory. To 

measure AMEn content of these cultivars at 10 and 24 days, 6 and 4 mixed sex ROSS 308 broilers per 

each treatment were used, respectively. At these ages, the samples from the excreta and the contents of 

ileum were collected. Afterwards multiple regression equations for predicting wheat AMEn content were 

determined by SPSS software and stepwise method. The results showed that the AMEn estimation 

equations determined by sampling of excreta at two ages of 10 and 24 days were AMEn = 37.855 × NFE 

and AMEn = 43.494 × NFE and by sampling of ileum content were AMEn = 41.173 × NFE and AMEn = 

42.224 × NFE, respectively. Thus, using theses equations is recommended at the time of diet formulation 

for grower and finisher phases of broiler chicken. 

Keywords: excreta, ileum digesta, marker, metabolizable energy, nitrogen free extract. 
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