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پیشبینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیایی
نمونههای مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه
مصطفی لطفی ،1فرید شریعتمداری ،*2حامد احمدی ،3محسن شرفی

3

 .1دانشجوی دکتری ،گروه پرورش و مدیریت طیور ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .2استاد ،گروه پرورش و مدیریت طیور ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 .3استادیار ،گروه پرورش و مدیریت طیور ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت مقاله1331/11/11 :

تاریخ پذیرش مقاله1332/12/22 :

چکیده
این پژوهش بهمنظور معرفی مدل رگرسیون خطی چندگانه جهت پیشبینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت
( )TMEnدر سبوس گندم انجام شد .چربی خام ،خاکستر ،پروتئین خام ،فیبر خام (درصد در ماده خشک) و ( TMEnکیلوکالری
در کیلوگرم ماده خشک) در  52نمونه سبوس گندم با  4تکرار اندازهگیری شد .برای تعیین  ،TMEnنمونهها بهروش تغذیه
اجباری سیبالد به خروسهای بالغ خورانده شد و فضوالت بهمدت  44ساعت جمعآوری گردید .میانگین ترکیبات شیمیایی و
 TMEnمحاسبهشده ،تفاوت معنیداری در این ماده اولیه نشان داد ( .)P<0/000میانگین چربیخام ،خاکستر ،پروتئین خام و
فیبرخام سبوس گندم در این آزمایش بهترتیب  08/52 ،2/84 ،4/40و  4/80درصد محاسبه شد .میانگین  TMEnنیز5085 ،
کیلوکالری در کیلوگرم گزارش شد .مدل تعیین  TMEnبر اساس ترکیب شیمیایی عبارت بود از( :خاکستر × ( - )20/0فیبر خام × )82
 (چربی خام × ( + )48/0پروتئین خام ×  .TMEn = 5284+ )01ضریبتعیین محاسبهشده ( )R2=0/45نشان داد مدل مذکورمیتواند به شکل قابلقبولی جهت پیشبینی  TMEnمورد استفاده قرار گیرد .مقادیر چربی خام و پروتئین خام تأثیر مثبتی بر
 TMEnداشتند .درصورتیکه مقادیر خاکستر و فیبر خام هر دو اثرات منفی بر  TMEnداشتند .آنالیز حساسیت نشان داد فیبر خام
بیشترین تأثیر را بر  TMEnداشته و پس از آن بهترتیب خاکستر ،چربی خام و پروتئین خام تأثیرگذارترین فاکتورها هستند .با
توجه به نتایج ،مدل رگرسیون خطی چندگانه روش مناسبی جهت پیشبینی  TMEnدر سبوس گندم با توجه به ترکیب شیمیایی
آن میباشد.
کلیدواژهها :انرژی قابل متابولیسم ،ترکیبات شیمیایی ،دقت پیشبینی ،سبوس گندم ،مدل پیشبینی.
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مقدمه

کلسیم و اسیدهای آمینه کاهش مییابد .رعایت این نسبت

سبوس گندم محصول جانبی صنایع آسیاب گندم میباشد.

ها ضروری است .چرا که عدم رعایت هر کدام از این

از آسیاب یک میلیون تن گندم 520 ،هزار تن سبوس

نسبتها میتواند منجر به کمبود مواد مغذی مورد نیاز

حاصل میگردد ] .[00بیش از  12درصد از سبوس گندم

پرنده شود و یا منجر به هدر رفتن مواد مغذی شود .لذا

بهعنوان خوراك دام و طیور مصرف میشود ] .[00صنعت

اگر جیره از نظر دیگر مواد مغذی متعادل نگردد در

طیور با اهداف مختلف مصرفکننده سبوس گندم

درازمدت ،احتماال عکسالعمل نامطلوبی را از سوی پرنده

میباشد .بهعنوان مثال در خوراك مرغ مادر که کنترل

در پی خواهد داشت ].[02 ،00 ،2

سرعت رشد یکی از اهداف اصلی پرورش میباشد

انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی ،عملیترین معیار

استفاده از سبوس گندم و رقیق کردن مواد مغذی جیره

برای کاربرد در تغذیه طیور میباشد .زیرا آن مقدار انرژی

یکی از راهکارهای مناسب است ] .[1بهعالوه نشان داده

است که برای تمام منظورها ،شامل بقا ،رشد و تولید

شده است که استفاده از سبوس گندم در خوراك مرغ

تخممرغ قابل استفاده است ] .[52روشهای بیولوژیکی

گوشتی میتواند اثرات مفیدی در سالمت و عملکرد طیور

مورد نیاز برای تعیین انرژی قابل متابولیسم یک ماده

داشته باشد ] .[4سبوس گندم از الیههای خارجی یعنی از

خوراکی وقتگیر و گران است .لذا یافتن روش شیمیایی

پریکارپ تا الیه آلرون تشکیل شده و جوانه نیز میتواند

دقیق و بهکارگیری معادلههای ریاضی برای تخمین انرژی

در سبوس گندم بسته به فرایند آسیاب وارد شود .در

قابل متابولیسم بهخصوص هنگامیکه مواد اولیه جدید

کارخانجات مختلف بسته به سویه گندم به کار رفته،

مورد بررسی باشند ،مفید خواهد بود .تعیین انرژی قابل

کیفیت تجهیزات و ماشینآالت بهکار رفته ،انواع سبوس

متابولیسم مواد خوراکی بهروش شیمیایی بر مبنای استفاده

گندم با نسبتهای مختلف تشکیلدهنده و با مواد مغذی

از تجزیه شیمیایی خوراكها و همبستگی بین مواد مغذی

کامال متفاوت تولید میگردد .بهطوری که در مقالههای

انرژیزای محتوی آنها و انرژی قابل متابولیسم خوراكها

مختلف تفاوت قابل توجهی در مواد مغذی و انرژی قابل

قرار گرفته است .لذا معادلههایی جهت برآورد انرژی قابل

متابولیسم سبوس گندم و دیگر ضایعات حاصل از

متابولیسم مواد خوراکی با استفاده از تجزیه شیمیایی آنها

کارخانه آرد گندم گزارش شده است ] 54و .[50

پیشتر در برخی مواد اولیه همچون ضایعات کشتارگاهی

تأمین انرژی در حدود  00درصد هزینه خوراك را به

طیور نیز توسط پژوهشگران گزارش شده است ] .[2رابط

خود اختصاص میدهد ] .[50همچنین انرژی عامل بسیار

بین ترکیب شیمیایی و معرفی انرژی قابل متابولیسم مواد

مهمی در تعیین میزان مصرف خوراك بهشمار میرود.

اولیه و خوراك روشهای ریاضی است که دقت و قابلیت آن

هنگامیکه جوجههای در حال رشد یا مرغهای تخمگذار

میتواند کارآیی محاسبات را تحت تأثیر قرار دهد .مدلهای

با جیرهای متعادل تغذیه شوند ،پرنده به اندازهای خوراك

رگرسیون خطی چندگانه یکی از روشهای پرکاربرد جهت

مصرف خواهد کرد تا روزانه مقدار معینی از انرژی قابل

تخمین میزان انرژی قابل متابولیسم مواد اولیه میباشند .واژه

دسترس را دریافت کند ] .[4هنگامیکه سطح انرژی جیره

«رگرسیون» به معنای بازگشت است و نشان میدهد که

افزایش مییابد ،پرنده خوراك کمتری مصرف میکند .در

مقدار یک متغیر به متغیر دیگر برمیگردد .هدف از انجام این

این صورت سطح مواد مغذی در دسترس پرنده نظیر

آزمایش بررسی استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه
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پیشبینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیایی نمونههای مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل
رگرسیون خطی چندگانه

جهت پیشبینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده

در این آزمایش مدل رگرسیون خطی چندگانه جهت

برای ازت ( (TMEnدر سبوس گندم با استفاده از ترکیب

تعیین رابطه خطی بین متغیر وابسته ( )TMEnو متغیرهای

شیمیایی آن (درصد چربی خام ،درصد خاکستر ،درصد

مستقل (درصد پروتئین ،درصد چربی ،درصد خاکستر و

پروتئین خام و درصد فیبر خام) میباشد.

درصد فیبرخام) با استفاده از نرمافزار مینیتب (ویرایش)08
استفاده شد (رابطه .)0

مواد و روشها

رابطه )0

ابتدا نمونههای سبوس گندم از یکی کارخانههای خوراك

yi = b0 + b1xi1 + … + bpxip + ei

که در این رابطه ،yi ،مقدار مورد  iام متغیر کمی

طیور جمعآوری شد .برای این کار ،از هر محموله مواد

وابسته؛  ،pتعداد پیشگوها؛  ،bjمقدار ضریب  jام (

اولیه ورودی به کارخانه چهار نمونه جمعآوری گردید و

)… , p؛  ،Xijمقدار مورد  iام از پیشگوی  jام؛  ،eiخطای

مورد بررسی قرار گرفت .نمونههای سبوس گندم مربوط

در مقدار مشاهدهشده برای مورد  iام است.

j= 0 ,

به محمولههایی بود که از کارخانجات مختلف آرد گندم

ارزیابی کارآیی مدل رگرسیون خطی چندگانه بهکمک

در نقاط مختلف کشور برای کارخانه ارسال شده بودند.

معیارهایی از جمله ضریب تعیین (( )R2رابطه  ،)5جذر

برای تغذیه اجباری (بهروش سیبالد با تغییراتی مختصر)

میانگین مربعات خطا (( )RMSEرابطه  ،)2میانگین قدر

 20گرم ماده خشک از هر یک از نمونههای سبوس گندم

مطلق درصد خطا (( )MAPEرابطه  )4و میانه قدر مطلق

با استفاده از قیف مخصوص به خروسهای بالغ لگهورن

انحراف (( )MADرابطه  )2بررسی شد.

سفید در سن  40هفته ( 52قطعه جهت  4مرتبه تغذیه
اجباری و  4قطعه بهمنظور تعیین انرژی دفعی اندوژنوس)
تغذیه شد .در هر دوره آزمایش  54ساعت گرسنگی برای
خروسها در نظر گرفته شد .هدف از این اقدام تخلیه
کامل دستگاه گوارش خروسها از خوراك قبلی بود.
سپس تغذیه اجباری انجام شد و فضوالت طی  44ساعت

در رابطههای  4 ،2 ،5و  ̂ ،yt ،2و  ،nبهترتیب مقدار
هدف (مشاهدهشده) ،مقدار خروجی مدل و تعداد مشاهدهها
هستند .بهترین مقدار برای  R2برابر  0و سایر معیارها صفر
است .بهطوری که شرط مناسبتر بودن یک مدل نسبت به
مدل دیگر ،بزرگتربودن مقدار ضریب تعیین و
کوچکتربودن  MAPE ،RMSEو  MADمیباشد.

بعد از تغذیه اجباری جمعآوری شد .فضوالت

رابطه )5

خروسهای شاهد نیز طی  44ساعت پس از تغذیه
اجباری همانند سایر خروسها جمعآوری شد ] .[01یک

رابطه )2

هفته استراحت بین هر مرحله تغذیه اجباری برای
خروسها در نظر گرفته شد و در طول این مدت از

رابطه )4

خوراك استاندارد خروسهای لگهورن استفاده گردید.
برای آگاهی از ترکیب شیمیایی (درصد چربی ،درصد

رابطه )2

خاکستر ،درصد پروتئین خام و درصد فیبر خام)
نمونههای سبوس گندم طبق روشهای متداول مورد
تجزیه تقریبی قرار گرفتند ].[0

با بهکارگیری آنالیز حساسیت ،رتبهبندی متغیرهای
مستقل ،از نظر میزان اثرگذاری آنها بر متغیر مستقل مورد
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بررسی قرار گرفت .به بیان دیگر از طریق آنالیز حساسیت

 2/48 ،04/45و  5820گزارش نمودند ] .[08در مطالعهای

میتوان پی برد که از میان مواد مغذی کدامیک در میزان

دیگر دامنه پروتئین خام موجود در ضایعات بوجاری

خروجی مدل اهمیت بیشتری دارد ] .[5برای این کار در مدل

گندم را  04/0الی  00/0درصد گزارش کردند ].[50

رگرسیون خطی چندگانه از قدر مطلق  t-valueاستفاده شد.

پژوهشگران مذکور تفاوت معنیداری را در درصد چربی

در این آزمایش اختالف بین میانگین ترکیب شیمیایی و

خام ( 5/1الی  ،)1/4درصد فیبر خام ( 00/8الی  )50/4و

 TMEnنمونههای سبوس گندم با آزمون چند دامنهای دانکن

 2088( TMEnالی  2525کیلوکالری در کیلوگرم) بین

در سطح خطای  2درصد مورد بررسی قرار گرفت.

نمونههای مختلف بوجاری گندم گزارش نمودند
( .)P<0/00در مطالعهای دیگر میزان درصد پروتئین خام

نتایج و بحث

در نمونههای مختلف ضایعات کارخانه آرد گندم را بین

همانطورکه در جدول  0نشان داده شده است تفاوت

 04/84الی  50/02گزارش گردید ] .[54در آزمایش

معنیداری در مواد مغذی (درصد چربی خام ،درصد

مذکور میزان چربی خام (درصد) را بین  2/02الی 4/00

خاکستر ،درصد پروتئین خام و درصد فیبرخام) ،انرژی

گزارش کردند .همچنین آنها تفاوت معنیداری در درصد

خام و  TMEnاندازهگیریشده در انواع مختلف سبوس

خاکستر ( 5/55الی  )1/05و درصد فیبر خام ( 5/12الی

گندم مشاهده شد ( .)P<0/000با توجه به اینکه سبوس

 )00/04و همچنین انرژی قابل متابولیسم حقیقی (5020

گندم محصول فرعی کارخانجات آردسازی گندم است و

الی  2242کیلوکالری در کیلوگرم) برای اردك بین

توجه به این موضوع که سبوس گندم از سویههای

نمونههای مختلف ضایعات کارخانه آرد گندم گزارش

مختلف گندم که در شرایط آبوهوایی مختلف کشت

نمودند (.)P<0/00

شدهاند بهدست میآید ،این تفاوتها قابل پیشبینی بود.

در گزارشی دیگر پژوهشگران به بررسی  02نمونه

عالوه بر این ،شرایط مختلف تولید آرد گندم و تجهیزات

مختلف ضایعات کارخانه آرد گندم پرداختند و تفاوت

مختلف این کارخانجات تأثیر قابل توجهی بر ترکیب

معنیداری در درصد پروتئین خام ( 05/4الی  ،)52/4درصد

شیمیایی این ماده اولیه دارد .بهطوریکه تفاوت معنیدار و

فیبر خام ( 0/1الی  ،)02/5درصد خاکستر ( 0/2الی ،)0/2

قابلتوجه ،پیشتر نیز در محصوالت فرعی کارخانجات

درصد چربی ( 5/0الی  )8/1و همچنین  0882( TMEnالی

آرد گندم گزارش شده است .در مطالعهای میزان درصد

 2004کیلوکالری در کیلوگرم) گزارش کردند ] .[8الزم به

چربی ،درصد خاکستر ،درصد پروتئین و درصد فیبر خام

ذکر است میانگین چربی خام ،خاکستر ،پروتئین خام،

را در نمونههای سبوس گندم در کشور پاکستان بهترتیب

فیبرخام و  TMEnدر این آزمایش بهترتیب  4/40درصد،

 04/48 ،2/01 ،4/1و  00/42گزارش کردند .در آزمایش

 2/84درصد 08/52 ،درصد 4/80 ،درصد و  5085کیلوکالری

مذکور انرژی قابل متابولیسم حقیقی سبوس گندم را

در کیلوگرم در مبنای ماده خشک محاسبه شد (جدول .)5

 5504کیلوکالری در کیلوگرم گزارش کردند ] .[02در

همانطورکه در جدول  5مشاهده میشود بین حداقل و

تحقیق دیگری میزان پروتئین خام ،درصد چربی خام و

حداکثر مقادیر ترکیب شیمیایی و  TMEnدر این آزمایش

انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیحشده برای ازت

تفاوت چشمگیری مشاهده میشود.

(کیلوکالری در کیلوگرم) در سبوس گندم را بهترتیب

ترکیب شیمیایی نمونههای مختلف سبوس گندم (52
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پیشبینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیایی نمونههای مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل
رگرسیون خطی چندگانه

نمونه در  4تکرار در مجموع  000داده) شامل درصد

رابطه )8

= TMEn

چربی خام ،درصد خاکستر ،درصد پروتئین خام و درصد

5284 + 01 CP + 48/0 EE – 82 CF-20/0 ash

فیبر خام بهعنوان متغیرهای مستقل و  TMEnبهعنوان

که در این رابطه ،CP ،درصد پروتئین خام؛  ،EEدرصد

متغیر وابسته جهت طراحی و معرفی مدل رگرسیون خطی

چربی خام؛  ،CFدرصد فیبر خام و  ،ashدرصد خاکستر

چندگانه مورد استفاده قرار گرفت و رابطه  8برای

است .تمامی ورودیهای رابطه  8تأثیر معنیداری بر

محاسبه  TMEnبا توجه به ورودیها مدل معرفی شد.

خروجی آن داشتند (.)P<0/00

جدول  .2مقایسه میانگین ترکیب شیمیایی (درصد چربی خام ،درصد خاکستر ،درصد پروتئین خام و درصد فیبر خام در ماده
خشک) ،انرژی خام و انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت (( )TMEnکیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک) در
نمونههای سبوس گندم
شماره نمونه
2
1
3
2
2
2
2
8
1
21
22
21
23
22
22
22
22
28
21
11
12
11
13
12
12
P value

چربی خام
(درصد)

خاکستر
(درصد)

پروتئین خام
(درصد)

فیبر خام
(درصد)

3/12
3/12
2/82
3/13
3/28
2/22
2/21
3/21
2/22
3/22
2/81
2/21
3/22
3/21
2/22
3/81
2/11
2/13
2/21
2/18
2/18
2/31
2/31
2/11
2/22
<1/1112

2/22
2/22
2/12
2/12
2/31
2/23
2/22
2/12
2/21
2/81
2/18
2/23
2/21
2/23
2/32
22/22
8/21
2/22
2/13
2/21
2/81
2/21
2/22
2/28
2/22
<1/1112

22/82
28/22
22/22
22/12
22/21
28/28
22/11
22/22
22/21
22/18
28.22
22/21
22/32
22/22
22/32
21/21
23/33
22/11
22/22
22/21
22/12
22/81
22/23
22/12
22/12
<1/1112

2/12
8/22
1/32
21/22
2/21
8/12
1/12
2/13
8/22
2/11
2/12
8/22
2/12
8/81
2/11
21/22
8/33
2/21
1/22
22/22
8/28
2/11
21/21
8/21
8/22
<1/1112

 .2انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت.
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انرژی خام
(کیلوکالری در
کیلوگرم)
3121/21
2122/88
2221/22
2111/12
3112/28
2221/13
2222/18
2221/82
2221/22
3123/22
2281/21
2122/22
2122/88
2132/31
2122/12
3828/22
2122/88
2122/12
2222/22
2122/21
2223/32
2112/22
2332/22
2212/21
2282/82
<1/1112

2

TMEn

(کیلوکالری در کیلوگرم)
2182/88
1111/22
1112/21
2121/32
1212/12
1222/12
1111/22
1231/12
1118/21
1222/82
1132/22
1222/12
1122/33
2118/32
1112/12
2321/13
2112/22
1312/21
1132/12
2811/21
1212/21
1123/13
2113/28
1112/83
1223/21
<1/1112

مصطفی لطفی ،فرید شریعتمداری ،حامد احمدی ،محسن شرفی

جدول  .1خالصهای از ترکیب شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت (( )TMEnکیلوکالری در کیلوگرم
ماده خشک) انواع سبوس گندم مشاهدهشده و پیشبینیشده با مدل رگرسیون خطی چندگانه
( 2TMEnکیلوکالری در کیلوگرم)

ترکیب شیمیایی
چربی خام

خاکستر

پروتئین خام

فیبر خام

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

مشاهدهشده

پیشبینیشده با مدل
رگرسیون چندگانه

میانگین

2/81

2/28

22/13

8/21

1121/22

1121/22

حداکثر

8/22

21/33

11/22

21/21

1212/11

1322/31

حداقل

1/22

1/22

22/21

2/22

2123/82

2322/32

انحراف معیار

2/21

2/21

2/21

2/21

211/21

281/22

 .2انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت.

در نتایج مربوط به سبوس گندم مشاهده گردید مقادیر

است .دلیل آن کاهش میزان مواد آلی در مواد اولیه است

چربی خام و پروتئین خام تأثیر مثبتی بر  TMEnدارند.

] .[04در برخی دیگر تحقیقات ذکر شده است که هنگام

این در حالی است که مقادیر فیبر خام و خاکستر بهطور

معرفی مدلهای رگرسیون جهت پیشبینی انرژی قابل

منفی  TMEnرا تحت تأثیر قرار میدهند .معادلههای

متابولیسم ،لحاظ کردن فیبر خام از اهمیت باالیی

مختلفی جهت پیشبینی انرژی قابل متابولیسم بر اساس

برخوردار است .بهطوری که در مطالعهای تأثیر منفی میزان

ترکیب شیمیایی مواد اولیه توسط پژوهشگران مختلف

فیبر خام بر انرژی قابل متابولیسم گندم را نشان دادند

گزارش شده است .در مطالعهای مشابه همبستگی

] .[55فیبر خام در دستگاه گوارش طیور بهخوبی هضم

قابلتوجهی بین انرژی قابل متابولیسم و میزان درصد

نشده و ممکن است هضم و جذب دیگر مواد مغذی را

نشاسته و فیبر خام در یوالف گزارش شد ] .[04همچنین

تحت تأثیر منفی قرار دهد .الزم به ذکر است در این

در تحقیق دیگری مدلهای مختلف رگرسیون را جهت

تحقیق سعی بر آن شد آن دسته از ترکیبات شیمیایی،

تخمین میزان انرژی قابل متابولیسم با استفاده از مقادیر

محاسبه و در معادلهها لحاظ شود که آزمایشهای رایج در

چربی خام ،خاکستر ،ماده خشک و فیبر خام در نمونههای

آزمایشهای تغذیه است.

مختلف غالت ارائه دادند ] .[05گروهی از پژوهشگران

درجه اهمیت هر یک از متغیرهای مستقل مدل از

نشان دادند ساکارز و چربی خام بهطور مثبت بر میزان

طریق روش آنالیز حساسیت در جدول  2نشان داده شده

انرژی قابل متابولیسم نمونههای کنجاله سویا تأثیر دارد و

است .همانطوررکه نشان داده شده است در مدل فوق

فیبر خام تأثیر منفی بر آن دارد ] .[00تأثیر مثبت میزان

بهترتیب درصد فیبر خام ( )t-value=1/22درصد خاکستر

چربی خام بر انرژی قابل متابولیسم میتواند مرتبط با

( ،)t-value=0/42درصد چربی خام ( )t-value=8/02و

محتوی باالی انرژی قابل متابولیسم چربی نسبت به دیگر

درصد پروتئین خام ( )t-value=2/52بیشترین تأثیر را در

ترکیبات شیمیایی موجود در مواد اولیه باشد .در پژوهشی

 TMEnداشتند.

دیگری گزارش گردید که میزان خاکستر در مواد اولیه

در بررسی میزان دقت این مدل همانطورکه در جدول 4

یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر انرژی قابل متابولیسم

مشاهده میشود ضریب تعیین  0/45گزارش گردیده است.
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پیشبینی انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت بر اساس ترکیبات شیمیایی نمونههای مختلف سبوس گندم با استفاده از مدل
رگرسیون خطی چندگانه

الزم به ذکر است این عدد بین  0و  0میباشد و هرچه این

که مدل رگرسیون خطی چندگانه توانسته است بهطور

عدد به  0نزدیکتر باشد نشاندهنده باالتر بودن دقت

قابلقبولی  TMEnرا در سبوس گندم پیشبینی نماید.

پیشبینی میباشد .همچنین اعداد مربوط به جذر میانگین
مربعات خطا مربوط  080/54را نشان میدهد (جدول .)4

جدول .3آنالیز حساسیت ترکیب شیمیایی انواع سبوس گندم

همچنین آمارههای مربوط به میانگین قدر مطلق درصد خطا

و تأثیر آنها بر انرژی قابل متابولیسم تصحیحشده برای ازت

و میانه قدر مطلق انحراف نیز در جدول  4نشان داده شده

(کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک)
متغیر های ورودی مدل

است .یکی از رایجترین روشهای بررسی دقت مدلهای

مدل رگرسیون

پیشبینی ضریبتعیین میباشد .همانطورکه مشاهده میشود
این مدل توانسته است با دقت مطلوبی  TMEnرا در سبوس
گندم با توجه به ترکیب شیمیایی آن پیشبینی نماید .در
آزمایش مشابهی مدل رگرسیون خطی با سه متغیر وابسته

چندگانه
قدر مطلق

چربی خام خاکستر پروتئین خام فیبر خام
(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

2/22

2/23

3/12

1/32

3

1

2

2

t-value

رتبه از نظر اهمیت

شامل چربی خام ،خاکستر و پروتئین خام جهت پیشبینی

جدول  .2اطالعات مربوط به شاخصهای دقت برآورد

 TMEnدر پودر ضایعات کشتارگاه طیور مورد استفاده قرار

انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت

گرفت که در این تحقیق نیز دقت قابل قبول معادله (ضریب

(( )TMEnکیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک) در مدل

تعیین )0/40 :گزارش شد ].[0

رگرسیون خطی چندگانه نمونههای سبوس گندم

شکل  0نیز مقادیر محاسبهشده و پیشبینیشده

شاخصها

نتایج

 TMEnتوسط مدل رگرسیون خطی چندگانه مربوط به

ضریب تعیین

نمونههای سبوس گندم را نشان میدهد .این شکل

خطای جذر میانگین مربعات

222/12

میتواند نمایی کلی از روند پیشبینی مدل مذکور را

قدر مطلق انحراف

22/18

نمایش دهد .در مجموع با توجه به عددهای اشارهشده در

درصد میانگین مطلق خطا

3/31

)(R2

1/81

جدول  4و همچنین شکل  0میتوان به این نتیجه رسید

شکل  .2مقایسه انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده برای ازت )( (TMEnکیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک) نمونههای
سبوس گندم مشاهدهشده و پیشبینیشده توسط مدل رگرسیون خطی
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Abstract
The purpose of this study was to develop multiple linear regression (MLR) model to predict the nitrogen-corrected
true metabolizable energy (TMEn) value of wheat bran. The amount of crude fat, ash, crude protein, crude fiber (all
used as % of DM) and TMEn (Kcal/kg DM) were measured in 25 wheat bran samples with 4 replicates. The forcefed method has been used to estimate TMEn and excreta were collected for 48 h. There were significant (P < 0.001)
differences in chemical composition and TMEn of wheat bran samples. The average crude fat, ash, crude protein,
crude fiber and TMEn content of samples was determined to be 4.80, 5.68, 16.23, 8.60 (all used as % of DM) and
2062 (Kcal/kg DM), respectively. The calculated MLR model to predict the TMEn value (Kcal/kg) based on
chemical composition (% of DM) was obtained as follows: TMEn = 2364 + (19×crude protein) + (46.1×crude fat) –
(63×crude fiber) – (51.1×ash). The R2 value revealed that developed model could accurately predict the TMEn of
wheat bran samples (R2=0.82). Crude fat and crude protein had a positive effect on TMEn, while ash and crude fiber
had a negative impact on TMEn. The sensitivity analysis on the model indicated that dietary crude fiber (%) is the
most important variable in the TMEn, followed by dietary ash, crude fat and crude protein. The results suggest that
the MLR model may be used to accurately estimate the TMEn value of wheat bran from its corresponding chemical
composition.
Keywords: Chemical composition, Metabolizable energy, Prediction accuracy, Prediction model, Wheat bran.
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