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چکیده
) و ترکیبات شیمیایی پودرTMEn( هدف از انجام این تحقیق تعیین مقدار انرژي قابل سوختوساز حقیقی تصحیحشده بر اساس نقطه صفر تعادل نیتروژن
 نمونه تازه از03  تعدادPBPM  براي تعیین ارزش غذایی. در خروس بالغ بودTMEn ( و ارتباط ترکیبات شیمیایی باPBPM) ضایعات کشتارگاهی طیور
) نمونهها مطابق روشهاي استانداردTVN(  خاکستر و کل نیتروژن فرار، پروتئین خام، چربی خام، انرژي خام، ماده خشک.کشتارگاههاي مختلف کشور تهیه شد

03/03 ، درصد7/03 ، درصد22/13 ، درصد03/30  بهترتیبTMEn  وTVN ، پروتئین خام، خاکستر خام، چربی خام، میانگین ماده خشک.اندازهگیري شد

 و چربی خام وجودTMEn  مشخص شد رابطه مثبتی بین. کیلوکالري بر کیلوگرم ماده خشک برآورد شد0037  گرم نمونه و133/ میلی گرم نیتروژن223 ،درصد
TVN  داشت درحالی کهTMEn  میزان پروتئین خام اثر کمتري روي، در مقایسه با چربی خام و خاکستر. منفی بودTMEn دارد؛ در حالی که رابطه بین خاکستر و

 از مقادیر تعیین شده انرژي در برازش معادالت ساده رگرسیونی استفاده شد که از این معادالت پیشبینی میتوان بهصورت کاربردي براي.بدون تأثیر بود
. مختلف در کارخانههاي خوراک دام و مزارع پرورش طیور استفاده نمودPBPM پیشبینی انرژي نمونههاي
. معادله رگرسیونی، ترکیبات شیمیایی، ضایعات کشتارگاهی طیور، پیشبینی انرژي، انرژي قابل سوخت و ساز:کلیدواژهها
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Abstract
The goal of the present study was to determine the true metabolizable energy corrected for nitrogen (TMEn) content, chemical compositions of the
poultry by – product meal (PBPM), the relationship between their chemical compounds and TMEn in adult roosters. To examine the nutritional values
of PBPM, a total of 30 fresh samples were collected from different slaughterhouses in the country. For TMEn estimation, each sample (25 g) was used
to force feed to the 4 birds raised in individual metabolic cages. Dry matter (DM), gross energy (GE), crude fat (EE), crude protein (CP), ash and total
volatile nitrogen (TVN) were measured according to standard methods. Average values for DM, EE, ash, CP, TVN and TMEn were obtained as
90.05%, 22.10%, 7.50%, 60.30%, 220 mgN/100g, and 3907 kcal/kg, respectively. There was a positive correlation between TMEn and EE, while the
correlation between ash and TMEn was negative. Compared with EE and ash, the CP was less correlated (P<0.05) with TMEn, while the TVN had no
significant effect. The determined values of chemical composition and TMEn were used in fitting the simple regression equations, which can be in
practice used to predict energy contents of PBPM samples in factory and production farms.
Keywords: Chemical compositions, Energy prediction, Metabolizable energy, Poultry by-product, Regression equation.
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مقدمه
پودر ضایعات کشتارگاهی طیور (

ضروري و مواد معدنی میباشد .مقدار تولید جهانی پس
Poultry By-Product

مانده کشتاري ناشی از کشتار مرغهاي تخمگذار و

 .)Meal; PBPMعالوه بر پروتئین باال ،بهدلیل داشتن مقادیر

جوجههاي گوشتی تا سال  2303میالدي دو برابر خواهد شد

مناسب چربی خام میتواند نقش قابلتوجهی در تأمین

] .[0با عملآوري این ضایعات و استفاده آنها در جیره دام و

پروتئین و انرژي خوراک طیور داشته باشد .مقدار انرژي قابل

طیور میتوان ضمن کاهش قیمت جیرهها و اقتصاديشدن

سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده بر اساس نیتروژن

هزینه تغذیه ،از آلودگیهاي بهداشتی و زیست محیطی بعدي

( )TMEnپودر ضایعات کشتارگاهی طیور تحت تأثیر

نیز جلوگیري بهعمل آورد ] .[7بنابراین استفاده از این منبع

عواملی از جمله نحوه عملآوري ،درصد اجزاي

پروتئینی میتواند تا حدودي در کاهش هزینه جیرههاي

تشکیلدهنده و همچنین روش اندازهگیري آن قرار میگیرد.

غذایی و اقتصادينمودن تولیدات طیور سهیم باشد .این

تولید هر تن گوشت سفید براي مصرف انسان میتواند

محصول فرعی بهعنوان یک منبع پروتئینی در جیره غذایی

حدود  1/0تن مواد خام حیوانی دور ریختنی تولید کند .با

طیور بهکار میرود ] 12 ،1و.[22

توجه به تولید جهانی گوشت ،ساالنه  1/200میلیون تن

معموالً اکثر پرورشدهندگان طیور از منابع معمول

]PBPM .[11

پروتئین به ویژه کنجالۀ سویا براي تأمین پروتئین مورد نیاز

ضایعات کشتارگاهی تخمین زده شده است

بهعنوان یک منبع عالی از پروتئین براي ارائه اسیدهاي آمینه،

طیور استفاده میکنند و با توجه به این که قیمت

بهخصوص لیزین و ترئونین ،مواد معدنی ،و ویتامینهاي

نسبت به کنجاله سویا خیلی ارزانتر است ،بنابراین استفاده

گروه  Bو همچنین یک منبع با ارزش انرژي است .این

از این منبع پروتئینی میتواند تا حدودي در کاهش

محصول داراي انرژي قابل هضم باالیی است که بهعنوان یک

هزینههاي جیرههاي غذایی و اقتصادينمودن تولیدات طیور

منبع اقتصادي مهم استفاده میشود ].[8

سهیم باشد .در سالهاي اخیر میزان تولید  PBPMدر ایران

PBPM

منبع خوراکی  PBPMفرآوردهاي است که از پختن،

رشد چشمگیري داشته است ،بنابراین الزم است که این

خشک کردن و آسیاب کردن بقایاي غیرقابل مصرف

ماده خوراکی مورد ارزیابی قرار گیرد و در تغذیه طیور

کشتارگاه طیور که شامل :دستگاه گوارش ،خون ،سر ،چربی

مورد استفاده قرار گیرد .هدف از انجام این پژوهش تعیین

و مقادیر اجتنابناپذیري از پر میباشد ،بهدست میآید ].[8

ترکیبات شیمیایی (پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر خام

تغییر در هر یک از اجزاي شیمیایی پودر گوشت تنها عامل

و کل نیتروژن فرّار ( )Total volatile nitrogen; TVNو

تعیین کننده انرژي قابل سوخت و ساز نیست ،بلکه تعامالت

 TMEnدر نمونههاي مختلف  PBPMجمعآوريشده از

بین این اجزا بر انرژي پودر گوشت تأثیر میگذارد ].[0

کشتارگاههاي مختلف کشور میباشد .در ادامه ارتباط بین

در مطالعهاي ] [21تا  13درصد و مطالعه دیگر ] [22تا

این اجزاي شیمیایی و میزان انرژي نمونههاي

 0درصد از پودر ضایعات کشتارگاهی مرغهاي تخمگذار

PBPM

مورد بررسی قرار گرفته است.

با سن باال و حذفی در جیرة مرغهاي تخمگذار بدون
اثرات مضر بر عملکرد ،کیفیت تخممرغ تولیدي و اجزاي

مواد روشها

تخم مرغ استفاده کردند .ضایعات طیور منبع خوبی براي

در مرحله اول نمونهها از کشتارگاههاي  0استان تهران،

پروتئین خام ،کلسیم ،فسفر قابل دسترس ،اسیدهاي آمینه

اصفهان ،قم ،البرز ،آذربایجانغربی و شرقی و از هر کشتارگاه
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= TME

تعداد  0نمونه  0کیلوگرمی با فاصله زمانی دو هفته یک بار

رابطه )1

به صورت تصادفی (جمعاً تعداد  03نمونه) در سال 1000

})

(

(

])

([{

)

جمعآوري شد .نمونههاي  PBPMداراي محتویات متفاوت
شامل خون ،پر ،سر ،شش ،اندرونه ،بخش باقیمانده چربی

رابطه )2
)

بطنی و الشههاي غیر قابل ارسال به بازار بودند که با سیستم

= TMEn
(

.

)

([

(

])

(

)

([

)

فرآوري متفاوت مخصوص هر کشتارگاه عملآوري و
رابطه )0

بستهبندي میشدند .براي تعیین انرژي قابل متابولیسم ،هر

)Ne

Nf) - (E

NR = (Fi

یک از نمونهها (به مقدار  20گرم) با روش تغذیه اجباري به

متغیرهاي معادلههاي  1تا  0عبارتند از =Fi :مقدار

 4قطعه خروس بالغ که در قفسهاي انفرادي متابولیکی

خوراک مصرفی (گرم) =GEf ،انرژي خام خوراک

پرورش داده میشدند ،استفاده شد .قبل از آزمایش تمام

(کیلوکالري در گرم) =E ،مقدار مدفوع (گرم)=GEe ،

خروسها از لحاظ سالمتی و مناسب بودن وضعیت بدنی

انرژي خام مدفوع (کیلوکالري در گرم) =FmE ،انرژي

مورد بررسی قرار گرفتند .خروسها در قالب طرح کامالً

متابولیکی مدفوع (کیلوکالري در کیلوگرم) =UeE ،انرژي

تصادفی در قفسهاي انفرادي اختصاص یافتند .در طول

اندروژنوس ادرار (کیلو کالري در کیلوگرم) =Ne ،مقدار

دوره آزمایش بعد از  24ساعت محرومیت خروسها از

نیتروژن در گرم مدفوع (گرم) =Nf ،مقدار نیتروژن

خوراک براي تخلیه کامل دستگاه گوارش از مواد خوراکی

خوراک مصرفی (گرم) =K ،ضریب تصحیح نیتروژن

قبلی ،ماده آزمایشی براساس روش سیبالد به خروسها داده

( 8/22کیلوکالري در کیلوگرم) =NR ،برآورد مقدار

شد و بعد از  48ساعت فضوالت آنها بدون پر یا هر

نیتروژن ابقاء شده در پرندگان خوراک داده شده=NR0 ،

ناخالصی بهصورت جداگانه جمعآوري و در فریزر نگهداري

برآورد مقدار ازت ابقاشده در پرندگان گرسنه (شاهد)

شد ] .[20مقدار  PBPMاختصاص یافته براي هر خروس با

برحسب گرم میباشد.

ترازوي دیجیتالی با دقت 3/31گرم (هر نمونه  03تا  43گرم)

آنالیز تقریبی نمونهها شامل ماده خشک و خاکستر خام

وزن می شد .براي تعیین مقدار اندوژنوس تعداد  4خروس

مطابق روش پیشنهادي ]  [0AOACتعیین گردید .براي تعیین

بهعنوان گروه شاهد بهمدت  72ساعت در شرایط محروم از

انرژي خام از دستگاه بمب کالریمتري گالن کمپ انگلستان

غذا نگهداري شد و کل فضوالت اندوژنوس جمعآوري و

( )Gallenkamp Bomb Calorimetersو براي اندازهگیري

در فریزر منجمد شد .نمونههاي از نظر درصد ماده خشک،

پروتئین خام از روش کجلدال استفاده شد .میزان چربی خام

پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر و کل نیتروژن فرار

مواد خوراکی با روش سوکسله ()Soxtec System HT 1043

( )TVNآزمایش شدند .با استفاده از رابطههاي زیر مقدار

انجام گرفت .براي اندازهگیري  TVNاز روش استاندارد

انرژي قابل متابولیسم حقیقی ( )TMEو تصحیح شده براي

ماکروکلدال ارائه شده در ]  [0AOACاستفاده شد.
مقدار بازهاي فرّار را برحسب میلیگرم نیتروژن

ازت ( )TMEnنمونههاي مواد خوراکی تعیین شد .بهمنظور
برآورد دقیقتر و کاربرديتر کردن معادالت ،دادهها بر اساس

درصد گرم نمونه از رابطه زیر محاسبه میشود:

محتواي ماده خشک ( 133درصد) استانداردسازي و تحلیل

رابطه )4
مقدار آن نمونه

شدند.
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این آزمایش در قالب طرح کامالً تصادفی انجام شد و

همچنین تفاوت در سیستم فرآوري  PBPMکشتارگاههاي

پس از جمعآوري اطالعات از نرمافزار ]  [23SAS 9.1و

مختلف کشور است .در تحقیقی آنالیز شیمیایی نمونههاي

رویههاي آماري  ANOVAو  REGموجود در نرمافزار براي

 07/0 ،PBPMدرصد پروتئین خام ،چربی خام 10/1

تحلیل دادهها ،محاسبه معادالت رگرسیونی و تحلیل

درصد ،خاکستر  14/1درصد گزارش شد ] .[14میانگین

خروجیهاي رگرسیون استفاده شد .انتخاب متغیرهاي معنی

چربی نمونههاي  22/1 PBPMدرصد بهدست آمد که در

دار در معادالت رگرسیونی با روش حذف گام به گام

مقایسه با دادههاي ] [1NRCاختالف نسبی وجود داشت.

برگشتی ( )Stepwise backward eliminationانجام گرفت.

میزان انرژي خام باال در  PBPMکشور ناشی از وجود چربی

مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون حداقل اختالف

خام باال در این محصول است .این حالت براي  TMEنیز

t

صادق است .با افزایش مقدار قابلیت هضم حقیقی ماده

محاسباتی (| )|t-valueبراي رتبه بندي عوامل شیمیایی

خشک پودر ضایعات کشتارگاهی طیور ،مقدار انرژي قابل

تأثیرگذار بر  TMEnنمونههاي  PBPMاستفاده شد.

متابولیسم حقیقی نیز افزایش مییابد ].[18

معنیدار ( )LSDصورت گرفت .از آماره قدرمطلق مقدار

میانگین مقدار خاکستر نمونهها برابر با  7/0درصد
نتایج و بحث

بهدست آمد که با یافتههاي میلر ] [17مطابقت داشت .از نظر

ترکیبات شیمیایی (پروتئین خام ،چربی خام ،خاکستر خام

درصد خاکستر بین تیمارها اختالف معنیداري ()p<3/31

و  )TVNو  TMEnنمونههاي  PBPMمختلف کشور در

مشاهده شد .این تغییرات در خاکستر خام را میتوان به میزان

جدول  ،1همچنین نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین

استخوان و پر موجود در نمونهها نسبت داد .با توجه به

در جدول  2گزارش شده است .میانگین انرژي قابل

اینکه پاي مرغها در ایران مصرف خوراکی دارد ،بنابراین

سوختوساز حقیقی تصحیحشده بر اساس نیتروژن این


بهنظر میرسد مقدار خاکستر در نمونههاي  PBPMایران

محصول برابر با  0037/7کیلوکالري در کیلوگرم بود.

کمتر از مقادیر ارائهشده در کشورهاي دیگر باشد و با توجه

مشخص شد که بین تیمارهاي (نمونههاي مختلف

به اختالف در مقدار جداسازي پاهاي طیور در کشتارگاههاي

 )PBPMمختلف از نظر شاخصهاي اندازهگیري تفاوت

صنعتی مقدار کلسیم و فسفر تفاوت میکند ] .[18میانگین

معنیداري وجود دارد ( .)P<3/31میانگین پروتئین

 TMEnبراي نقطه صفر تعادل ازت در حدود 0037/7

NRC

کیلوکالري در کیلوگرم براي  PBPMبود که بیشترین مقدار

( [10] )03نداشت .در مطالعهاي ] [17میانگین پروتئین

 TMEnبا  4700/0کیلوکالري در کیلوگرم مربوط به نمونهاي

خام براي  PBPMرا  70درصد گزارش کردهاند که

بود که داراي تقریباً بیشترین مقدار چربی خام و کمترین

بیشتر از سطح پروتئین خام بهدستآمده در این پژوهش

خاکستر خام بود در مقابل کمترین مقدار  TMEnبا 0338/0

بود .در پژوهشی دیگر ] [2میانگین پروتئین خام براي

کیلوکالري در کیلوگرم مربوط به نمونهاي بود که کمترین

 PBPMجمعآوري شده در کشور را  04درصد گزارش

مقدار چربی و کمترین مقدار خاکستر را داشت و با نتایج

کردهاند که کمتر از سطح پروتئین خام بهدستآمده در این

گزارش شده توسط محققین دیگر مطابق ] 10و  .[10بطور

پژوهش بود .این اختالف احتماالً بهدلیل تفاوت در سیستم

کلی مقادیر  TMEnبهدستآمده براي  PBPMمورد مطالعه

فرآوري داخلی با نوع خارجی ،محتویات محصول و

باالتر از مقادیر  TMEnگزارش شده در ] [10NRCبود که

نمونههاي  03/0 PBPMدرصد بود که اختالفی با
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بهنظر میرسد عواملی همچون درصد چربی احشا ،مقادیر پر،

بهمدت  03تا  43دقیقه) و روش ارزیابی انرژي قابل

نحوه فرآوري (حرارت  142درجه سانتیگراد توسط بخار

متابولیسم از عوامل مؤثر در بروز چنین تفاوتهایی در مقادیر

موجود در دیواره دو جداره پزنده و فشار  083کیلو پاسکال

 TMEnباشند ] 10و .[10

جدول  .2ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی تصحیح شده براساس نیتروژن ) (TMEnپودر ضایعات کشتارگاهی
طیور( 2بر اساس ماده خشک)

اجزاي شیمیایی
نمونه

پروتئین خام
(درصد)

چربی خام
(درصد)

خاکستر خام
(درصد)

کل نیتروژن فرّار
(میلیگرم نیتروژن 133/گرم نمونه)

1
2
0
4
0
0
7
8
0
13
11
12
10
14
10
10
17
18
10
23
21
22
20
24
20
20
27
28
20
03

07/1
04/2
08/1
00/3
01/2
08/7
04/1
08/0
04/0
04/8
00/8
00/0
00/0
03/0
00/0
07/2
01/4
03/0
02/8
04/0
00/0
00/0
00/0
00/0
00/0
08/3
04/0
03/0
00/4
04/3

23/2
18/4
18/1
18/8
03/0
17/7
10/7
28/0
20/1
27/0
22/4
17/1
20/7
03/8
21/0
17/8
27/7
20/7
20/7
10/0
20/7
10/4
10/2
10/2
10/0
21/1
24/8
28/0
21/0
10/0

13/7
0/8
0/8
0/0
12/1
0/2
12/1
4/0
0/0
0/0
4/2
4/2
8/1
4/2
0/0
0/0
0/8
13/2
0/3
0/0
4/0
0/8
11/4
13/0
11/2
8/0
0/2
4/1
4/7
0/7

202
210
202
272
038
213
100
180
140
107
232
003
032
204
231
180
102
210
220
170
200
170
207
120
102
244
108
223
202
200

)(TVN

TMEn

(کیلوکالري در کیلوگرم)
0000/0
0007/4
4304/0
0010/0
4078/0
0030/8
0338/0
4070/2
4481/1
4204/0
4200/8
0841/4
0720/3
4700/0
4418/3
0420/0
4000/7
0007/8
4108/0
0044/0
4100/3
4332/0
0114/0
0300/0
2080/4
0020/0
4070/8
4043/0
4128/4
0400/0

 .1تمام اجزاي شیمیایی و  TMEnبهدستآمده ،براساس ماده خشک نمونهها استاندارد شدهاند .میانگین ماده خشک در کل نمونهها  03/30درصد بود.
* هرکدام از دادهها میانگین چهار تکرار میباشند.
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جدول  .1نتایج آنالیز واریانس ،مقایسه میانگین ترکیبات شیمیایی و انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیحشده براساس نیتروژن
( )TMEnپودر ضایعات کشتارگاهی طیور ()PBPM
تیمار نمونههاي
معیار

پروتئین خام

چربی خام

خاکستر خام

(درصد)

(درصد)

(درصد)

میانگین

**03/0

**

22/1

**

PBPM

کل نیتروژن فرّار

)(TVN

(میلی گرم نیتروژن 133/گرم نمونه)
**

7/0

انرژي قابل متابولیسم حقیقی
(کیلو کالري/کیلوگرم ماده خشک)
**

223

0037/7

بیشترین

08/7

03/0

12/1

003

4700/0

کمترین

03/0

10/7

0/2

120

2080/4

1

03/3

10/3

-

-

0123/3

2

NRC
LSD

ضریب تغییرات ()%

1/0

4/7

3/0

112/3

100/7

1/40

1/48

4/32

27/07

2/14

** نشاندهنده اختالف معنیدار ( )P<3/31بین نمونههاي مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی آزمایششده.
 ،National Research Council .1میانگین مقادیر گزارش شده در .NRC
 .2حداقل اختالف معنیدار براي مقایسه میانگین مقادیر بهدستآمده براي هر نمونه آزمایشی.

مقدار  TVNمعیاري براي سالمبودن منابع پروتئین

چربی خام و خاکستر خام ،بهدستآمده براي  PBPMدر این

حیوانی است .هرچه این عدد کمتر باشد بیانکننده سالمت

تحقیق ،در دامنه مقادیر گزارششده توسط یک منبع

][10

محصول از لحاظ ترکیب شیمیایی بهخصوص پروتئین است.

براي  0نمونه  PBPMاستان آذربایجان شرقی بود .مقادیر

میزان  TVNتعیینشده براي این محصول نیز 223mgN/100g

جدول  1براي نمونههاي این پژوهش با دادههاي جامع

بود .میانگین  TVNپودر ضایعات کشتارگاهی طیور

گزارش شده ] [0منطبق بود.

 83/18mgN/100gاست که این نشان میدهد  PBPMاز لحاظ
درصد ازت آزاد مشکلی ندارد ،بلکه افزایش احتمالی درصد

معادالت رگرسیونی

ازت آزاد این محصول در زمان بعد از تولید یعنی در مراحل

در مدلهاي آماري ،رگرسیون یک فرآیند آماري براي

انبارداري ممکن است اتفاق بیفتد ] .[4میانگین ماده خشک

تخمین روابط بین متغیرها میباشد که رابطه بین متغیر

نمونههاي  03/30 PBPMدرصد بود در حالی که در

وابسته ( )TMEnو یک یا چند متغیر مستقل (چربی خام،

پژوهشی دیگر مقدار میانگین ماده خشک ده نمونه از

پروتئین خام ،خاکسترخام و  )TVNو همچنین چگونگی

 PBPMرا  04/8درصد گزارش کردند ] .[18میانگین پروتئین

تغییر مقدار متغیر وابسته با تغییر هرکدام از متغیرهاي

خام ،ماده خشک و خاکستر خام با گزارشهاي جانمحمدي

مستقل را نشان میدهد .رابطه ( )1با حضور تمام متغیرها

و همکاران ] [1مطابقت داشت .محققین در پژوهشی بر روي

برازش داده شد در ادامه با استفاده از روش

پودر ضایعات کشتارگاهی مرغهاي تخمگذار پیر ،مقدار

 backward eliminationبا حذف متغیر غیرمعنیدار

پروتئین خام را  00/8درصد ،چربی خام  10/8درصد،

رابطههاي  0و  7بهدست آمدند.
رابطه )0

خاکستر  7/1درصد و  TMEnرا  0332کیلوکالري بر

Stepwise

= (کیلوکالري /کیلوگرم ماده خشک)

TMEn

1280 + 23.7 CP + 80.4 EE - 72.8 ASH - 0.235 TVN
R2 (%)=87/8
RMSE=100/0

کیلوگرم بیان کردند ] .[13بهطورکلی مقادیر پروتئین خام،
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رابطه )0

رابطه )7

TMEn

ساده است .معادالت رگرسیونی براي برآورد انرژي قابل

= (کیلوکالري /کیلوگرم ماده خشک)

1192 + 24.4 CP + 80.1 EE - 72.4 ASH
R2(%)=87/7
RMSE=100/8

متابولیسم حیقیقی بر اساس سه متغیر چربی ،خاکستر و

= (کیلوکالري /کیلوگرم ماده خشک)

پروتئین محاسبه شدند .بهترین متغیر مدل ،تنوع در چربی
با ( )R2=0.69بود .در معادله با ( )R2=0.80دو متغیر

TMEn

چربی و خاکستر تأثیر زیادي بر مقدار  TMEnداشتند ولی

3086 + 68.4 EE - 93.9 ASH
R2(%)=84/8
RMSE=210/0

پروتئین تأثیري نداشت ].[0

در این معادلهها پروتئین خام ( ،)CPچربی خام (،)EE

نمودار تغییرات میزان  TMEnبراساس تغییر در میزان

خاکستر خام ( )ASHهمگی به صورت درصد از ماده

ترکیبات شیمیایی (پروتئین ،چربی ،خاکستر و کل نیتروژن

خشک نمونهها و کل نیتروژن فرّار ( )TVNبهصورت

فرار) نمونههاي مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور

یگرم نیتروژن بر  133گرم نمونه میباشند .آماره
میل 

در شکل  1به نمایش درآمده است.

 RMSEبرابر جذر میانگین توان دوم خطا که برابر با

با توجه به نمودارها و معادلههاي رگرسیونی ( 0 ،0و )7

انحراف معیار در پیشبینی است .محاسبات آماره اي

مشخص شد که رابطه مناسبی بین  TMEnو ترکیب شیمیایی

مربوط به معادله  0با دقت  87/8درصد ،معادله  0با دقت

(چربی خام و خاکستر) نمونه وجود دارد ،یعنی به ترتیب با

 87/7درصد و براي معادله  7نیز با ضریب تبیین 84/8

افزایش مقدار چربی خام و افزایش خاکستر ،انرژي قابل

درصد برآورد شدند.

متابولیسم افزایش و کاهش یافت .همچنین مشخص شد که

مشخص شد که چربی خام و خاکستر خام نسبت به

مقدار  TVNروي میزان  TMEnپودر ضایعات گشتارگاهی

TMEn

طیور تأثیري ندارد .محققین گزارش نمودند که رابطه عکسی

ایجاد کنند .در معادله  0پارامتر برآوردشده براي  TVNدر

بین درصد خاکسترخام و درصد پروتئین و چربی در بین

سطح احتمال  3/30معنیدار نبود و با خروج  TVNاز

تیمارها پودر ضایعات کشتارگاهی وجود دارد ].[4

سایر متغیرات میتوانند ارتباطات قويتري با

معادله ،ضریب تبیین ( 87/08معادله  )0بهدست آمد که

نتایج آنالیز معادله  0براساس تجزیه واریانس مدل با

تأثیر معناداري بر روي معادله نداشت ( .)P<3/31همچنین

تمام متغیرهاي موجود با بهکارگیري آماره |( |t-valueقدر

بهمنظور ارائه سادهترین معادله ممکن ،رابطه ( )0نیز

مطلق مقدار  tمحاسباتی) در جدول  0گزارش شده است.

توسط با سطح احتمال  3/31مورد ارزیابی قرار گرفت که

نتایج نشان میدهد که متغییرهاي چربی ،خاکستر ،پروتئین

در این مرحله پروتئین خام حذف گردید و رابطه ()7

و  TVNبهترتیب داراي ارزش مطلق بیشتري هستند،

بهدست آمد .با خروج پروتئین خام از رابطه ( ،)0ضریب

یعنی چربی بیشترین و  TVNکمترین تأثیر را بر روي

تبیین ( 84/78رابطه  )7برآورد شد که در این رابطه همه

انرژي قابل متابولیسم حقیقی داشتند .عمالً میتوان باالتر

پارامترهاي در سطح  3/31معنیدار هستند .رابطه ()7

بودن میزان  TMEnنمونههاي  PBPMرا به باالتربودن

سادهترین معادلهاي است که میتوان  TMEnرا در


میزان چربی نمونههاي  PBPMنسبت داد ] .[4بنابراین در

نمونههاي  PBPMپیشبینی نمود هرچند که میزان ضریب


نظر گرفتن میزان چربی و خاکستر خام موجود در نمونهها

تبیین معادله حدود  %2نسبت به رابطه ( )0کاهش و

کمک بزرگی به پیشبینی  TMEnمیکند هرچند که این

 RMSEکمی افزایش یافته ولی از نظر کاربردي معادلهاي

میباشد.
ماده خوراکی همواره بهعنوان منبع پروتئین مطرح 
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0333

0333

0033

0333

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)

4333

4333

0033

0333

2033

۳۳

۳۰

۲۷

۲۱

۲۴

۱۸

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)

4033

4033

2033

۱۵

۴۰۰

۶۰۰

۰

۲۰۰

کل نیتروژن فرّار (میلی گرم نیتروژن بر 100گرم نمونه)

چربی خام (درصد ماده خشک)

0333

0033
0333
2033

۵۰ ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۵۸ ۶۰ ۶۲ ۶۴ ۶۶ ۶۸

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)

4333

4033
4333
0033
0333

انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری بر کیلوگرم)

4033

0333

2033

۱۰ ۱۲ ۱۴

پروتئین خام (درصد ماده خشک)

۸

۶

۲

۴

۰

خاکستر خام (درصد ماده خشک)

شکل  .2نمودار تغییرات میزان انرژی قابل متابولیسم حقیقی(کیلوکالری/کیلوگرم) براساس تغییر در میزان ترکیبات شیمیایی
(پروتئین ،چربی ،خاکستر و کل نیتروژن فرّار) نمونههای مختلف پودر ضایعات کشتارگاهی طیور
جدول  .3آمارههای محاسبهشده مربوط به مقادیر مطلق  tمحاسباتی
متغیرهاي ورودي

مدل
رگرسیون
مقدار

t

رتبه اهمیت

1

پروتئین خام

چربی خام

خاکستر خام

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(میلیگرم نیتروژن 133 /گرم نمونه)

10/00

13/41

2/80

3/04

1

2

کل نیتروژن فرّار

0

4

 .1رتبه از نظر اهمیت تأثیرگذاري هرکدام از متغیرها بر  TMEnپودر ضایعات کشتارگاهی طیور.
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