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پیشبینیانرژیقابل

بااستفادهازمعادالترگرسیونچندمتغیره 
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جمشیدنورقدیمی،1حسینمروج،*2فاطمهغازیانی ورسولاکبری 
 3 ،2 ،1و  .4دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشیار ،استادیار و کارشناس ارشد ،گروه علوم دامی،
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران ،کرج
(تاریخ دریافت - 1392/9/22 :تاریخ تصویب)1394/6/11 :

چکیده 
این تحقیق به منظور تعیین معادالت رگرسیونی پیشبینی انرژی قابل سوختوساز ظاهری تصحیحشده
برای ازت ( )AMEnدر  12رقم گندم رایج (مهدوی ،چمران ،سبالن ،سپاهان ،سیوند ،الموت ،شعله،
نیشابور ،پیشتاز ،بهار ،شیراز و شاهپسند) کشتشده در استان البرز اجرا شد .انرژی قابل سوختوساز
با اکسید کروم به عنوان نشانگر اندازهگیری شد .هریک از جیرههای آزمایشی نیز حاوی  41درصد
گندم بهعنوان جایگزین ذرت و سویا در جیرۀ پایه بودند .همۀ دادههای حاصل از آنالیز شیمیایی و
اندازهگیری اکسید کروم در نمونههای خوراک و فضوالت ،با نرمافزار  SPSSو رویۀ  Enterتحلیل و
بررسی شدند .نتایج رگرسیون چندگانه بیانگر این بود که مؤلفههای نشاسته ( )STAو فیبر خام ( )CFبرای
معادلۀ تخمین انرژی قابل سوختوساز مناسب هستند .میانگین تفاوت انرژی قابل سوختوساز
اندازهگیریشده به روش بیولوژیک و تخمین با استفاده از معادلۀ پیشبینی 39/11 kcal/kg ،بود .این
آنالیز نشان داد که معادلۀ رگرسیونی پیشبینی انرژی قابل سوختوساز ظاهری تصحیحشده برای ازت
با ضریب تبیین ( ،)P<1/111( )R2 =%99/1به صورت زیر است:
AMEn wheat (Kcal/Kg of DM) = 69 STA - 1028 CF

واژههایکلیدی :آنالیز شیمیایی ،اکسید کروم ،انرژی ظاهری ،فیبر خام ،نشاسته.

مقدمه 
روند تغییر قیمت ذرت در سالهای اخیر نمایانگر
نوسان بسیار زیاد قیمت این منبع انرژی در خوراک
طیور است که گاه مرغداران را در تهیۀ خوراکی
متعادل و با قیمت مناسب دچار مشکالت بسیاری
میکند؛ بنابراین وجود مادة خوراکی که بتواند
جایگزین ذرت در جیره شود ،بسیار مهم است .گندم با
نام علمی ( )Triticum aestivumیکی از مهمترین و
بهترین غالت مناسب برای جایگزینی ذرت در
جیرههای طیور است و بسیاری از کشورها گندمهایی
را که کیفیت خوبی برای تولید آرد نان ندارند ،در
صنعت خوراک طیور به کار میبرند؛ بنابراین به منظور
* تلفن234-93363233 :

اطمینان از فرمولهکردن جیرهای متعادل و متوازن الزم
است که عالوه بر مواد مغذی (از قبیل پروتئین،
اسیدهای آمینۀ لیزین و متیونین ،کلسیم ،فسفر و )...
مقدار انرژی قابل سوختوساز موجود در ارقام گندم
نیز مشخص گردد ،زیرا انرژی قابل سوختوساز
خوراک نقش عمدهای در کنترل اشتها و مقدار خوراک
مصرفی دارد .از اینرو افزایش و کاهش انرژی
قابلسوختوساز خوراک به ترتیب سبب کاهش و
افزایش خوراک مصرفی و در نتیجه تغییر در مقدار
دریافت روزانۀ مواد مغذی مورد نیاز پرنده میشود که
در نهایت حیوان را دچار کمبود مواد مغذی و کاهش
سرعت رشد میکند یا اینکه با افزایش مصرف بیش از
E-mail: hmoraveg@ut.ac.ir
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نیاز مواد مغذی موجب هدررفت سرمایۀ تولیدکننده
میشود .برای آگاهی از مقدار انرژی قابل سوختوساز
موجود در اقالم خوراکی چندین روش وجود دارد؛
مانند روشهای بیولوژیکی (روش سیبالد و روش
استفاده از نشانگر) ،استفاده از جدول مواد مغذی اقالم
خوراک (جدولهای  Feedstufs 2014 ،NRC 19944و
غیره) ،استفاده از دستگاه  3NIRAو استفاده از
فرمولهای پیشبینی حاصل از معادالت رگرسیونی
چندمتغیره (.)Valdes & Lesson, 1992
از آنجا که روشهای بیولوژیکی عمالً به سهولت
توسط متخصصان تغذیه قابل استفاده نیستند و روش
 NIRAنیز عالوه بر گرانبودن به سهولت دردسترس
نیست و همچنین اطالعات جدولهای اقالم خوراکی
عالوه بر قدیمیبودن برای شرایط اقلیمی کشت و
داشت و نوع ارقام گندم متفاوت با ایران تهیه شده
است و استفاده از آنها برای جیرهنویسی در ایران
چندان مناسب نیست؛ به نظر میرسد کاربردیترین و
عملیترین روش ،استفاده از فرمولهای پیشبینی
(معادالت رگرسیونی چندمتغیره) باشد که برای این
منظور بهدستآوردن فرمولهای مرتبط با اقالم
خوراک طیور رایج و پرمصرف در ایران از اهمیت
خاصی برخوردار است .با توجه به اهمیت امکان
جایگزینی گندم به جای ذرت در جیرة غذایی طیور،
در این مقاله به تعیین و ارائۀ فرمول پیشبینی انرژی
قابلسوختوساز با توجه به رایجترین ارقام گندم در
ایران پرداخته شد.
روشها 

موادو
تعیین  9AMEnارقام مختلف گندم با استفاده از
روش بیولوژیکی (نشانگر)

از سه قطعه خروس ردایلندرد در سن  93هفتگی برای
هر رقم گندم استفاده شد .جیرههای آزمایش از  49جیره
شامل یک جیرة پایه و  43جیرة آزمایشی تشکیل شده
بود .در مجموع با احتساب سه تکرار برای خوراکهای
آزمایشی و سه تکرار برای خوراک پایه از  93قطعه
1. National Research Council
2. Near-Infrared Analysis
3. Apparent Metabolizable Energy

خروس ردایلندرد استفاده شد .جیرة پایه بدون گندم
تنظیم گردید و با  2/3درصد اکسید کروم به عنوان معرف
مخلوط شد و در جیرههای آزمایشی مقدار  62درصد
گندم جایگزین بخش ذرت و سویا در جیرة پایه شد.
برای جلوگیری از کمبود ویتامین و مواد معدنی ،مکمل
ویتامینی و معدنی ثابت در نظر گرفته شد (جدول  .)4در
آزمایش پس از پایان  3روز مرحلۀ سازگاری برای تخلیۀ
دستگاه گوارش 36 ،ساعت خروسها گرسنه ماندند،
سپس  63ساعت تغذیۀ آزاد جیرة آزمایشی صورت
گرفت .در همین راستا سینی جمعآوری فضوالت از
مرحلۀ شروع تغذیه در قفسها جاگذاری شد و جمعآوری
فضوالت پس از قطع مصرف غذا تا  36ساعت بعد ادامه
یافت .فضوالت روزانه جمعآوری و داخل ظروف سر
بستهای در دمای  -32درجۀ سانتیگراد در فریزر
نگهداری شدند .نمونهها ابتدا در دمای  42درجۀ
سانتیگراد به مدت  73ساعت خشک و سپس برای
سردشدن به دسیکاتور منتقل شدند .پس از آن نمونهها
توزین و آسیاب شدند و مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفتند.
جیرههای غذایی و نمونههای فضوالت برای تعیین انرژی
خام توسط بمب کالریمتر ( IKA–KALORIMETER,
 )C400و برای تعیین مقدار اکسید کروم به روش
 (1979) Fenton & Fentonو برای تعیین درصد نیتروژن
توسط روش کجلدال و با استفاده از دستگاه
( )KEJELTEC AUTO, 1030آنالیز شدند .در پایان با
استفاده از معادالت مقدار  AMEو  AMEnجیرهها و
ارقام مختلف گندم برآورد شد.
محاسبۀ انرژی قابل سوختوساز

انرژی قابل سوختوساز در این تحقیق با استفاده از
نشانگر اکسید کروم اندازهگیری شد ( & Shivazad
 .)Seidavi, 2005مقادیر  AMEو  AMEnبا
فرمولهای زیر محاسبه شد:
=AME /g feed
) × GEec

Cr2O3 fd
Cr2O3 ec

( – GEfd
=AMEn/g feed

Cr2O3 fd
]) × Nec
Cr2O3 ec

– AME/g feed – 3/79 [(Nfd
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که در معادالت باال  ،Cr2O3 fdغلظت نشانگر در هر
گرم خوراک ،Cr2O3 ec ،غلظت نشانگر در هر گرم
فضوالت ،GEfd ،انرژی خام در هر گرم خوراک،
 ،GEecانرژی خام در هر گرم فضوالت ،Nfd ،غلظت
نیتروژن در هر گرم خوراک و  ،Necغلظت نیتروژن در
هر گرم فضوالت هستند.
پس از تعیین انرژی قابل سوختوساز ظاهری
تصحیحشده برای جیرههای پایه و آزمایشی ،مقادیر
انرژی قابل سوختوساز هر رقم از گندمها با استفاده از
فرمول زیر محاسبه شد:
– جیره رفرنس  = AMEn Kcal/Kgگندم AMEn Kcal/Kg

( جیره تست  – AMEn Kcal/Kgجیره رفرنس )AMEn Kcal/Kg
سطح جایگزینی

جدول  .4اجزای تشکیلدهندة جیرههای پایه و آزمایشی
(درصد)
اجزای جیره
ذرت
کنجالۀ سویا
گندم
دیکلسیم فسفات
کربنات کلسیم
3
مکمل ویتامینی 4و معدنی
نمک
اکسید کروم
جمع کل

جیرة پایه
44/64
92/3
--4/23
2/34
2/3
2/6
2/3
422

 .4مقدار ویتامینها در هر کیلوگرم جیره؛ ویتامین  3222 :Aواحد
بینالمللی ،کوله کلسیفرول 3222 :واحد بینالمللی ،ویتامین 43 :E
واحد بینالمللی ،ویتامین  2/243 :B12میلیگرم ،فوالسین 4 :میلیگرم،
نیاسین 92 :میلیگرم ،پانتوتنیک اسید 33 :میلیگرم ،پیریدوکسین3/3 :
میلیگرم ،ریبوفالوین 4/4 :میلیگرم ،تیامین 4/3 :میلیگرم ،کولین322 :
میلیگرم و آنتی اکسیدان 4 :میلیگرم.
 .3مکمل معدنی در هر کیلوگرم جیره؛ مس (سولفات مس)42 :
میلیگرم ،ید (یدات کلسیم) 2/33 :میلی گرم ،آهن( :سولفات آهن)32 :
میلیگرم ،منگنز (اکسید منگنز) 33 :میلیگرم ،سلنیوم (سدیم سلنیت):
 2/3میلیگرم و روی (اکسید روی) 36 :میلیگرم.

ارقام گندم

ارقام گندم استفادهشده در این تحقیق شامل مهدوی،
چمران ،سبالن ،سپاهان ،سیوند ،الموت ،شعله ،نیشابور،
پیشتاز ،بهار ،شیراز و شاهپسند بود که از مرکز تحقیقات
اصالح و تهیۀ نهال و بذر کرج تهیه شدند .برای همۀ
ارقام ،آنالیز تقریبی طبق دستورالعملهای AOAC
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) ،(1995اندازهگیری نشاسته بر اساس روش
 (1991) al.با استفاده از معرف آنترون و اندازهگیری
فیبر شویندة خنثی ( 4)NDFو فیبر شویندة اسیدی
( 3)ADFطبق روش  (1993) AOCSبا استفاده از
Rose et

®

دستگاه آنکوم ( )Ankom , Tech.انجام گرفت که نتایج
آن در جدول  3ارائه شده است .روشهای اندازهگیری
نشاسته NDF ،و  ADFو فیبر خام بهصورت مبسوط در
ادامه آمده است.
اندازهگیری نشاسته

برای اندازهگیری نشاسته ،مقدار  2/3گرم نمونه توزین
و در فالکون  32ریخته شد .سپس  6میلیلیتر استون
به آن اضافه گردید و  36ساعت در همان حالت
نگهداری شد .سپس در دور  9322به مدت  42دقیقه
سانتریفیوژ گردید و فالکون حاوی نمونه برای تبخیر
باقیماندة استون به مدت  3ساعت در آون با دمای 32
درجۀ سانتیگراد قرار گرفت .در ادامه به محتویات
باقیمانده در فالکون  3میلیلیتر اتانول  32درصد
افزوده شد و فالکون حاوی نمونه و اتانول  42دقیقه
داخل حمام آب جوش قرار گرفت تا قندهای محلول
موجود در نمونهها در اتانول حل شود .سپس فالکونها
از حمام آب جوش خارج شده و بعد از سردشدن 42
دقیقه در دور  9322سانتریفیوژ شد و محلول کدر
باالی فالکون خارج شد و این مرحله تا زمانی که
محلول باالیی شفاف شود ،ادامه یافت .در مرحلۀ آخر
بعد از خارجکردن محلول باالیی ،به فالکون حاوی
نمونۀ حاصل از مرحلۀ قبل  3میلیلیتر آب دیونیزه
اضافه شد و ورتکس گردید .سپس  4/3میلیلیتر
پرکلریک اسید  33درصد به آن افزوده و عمل ورتکس
تکرار شد .در ادامه  33میلیلیتر آب دیونیزه به آن
اضافه شد و دوباره ورتکس گردید .بعد از افزودن 33
میلیلیتر آب دیونیزه ،فالکونهای حاوی نمونه 92
دقیقه به حال خود رها و سپس سانتریفیوژ شدند(با
دور  9322به مدت  42دقیقه) .بعد از سانتریفیوژ
محلول باالیی خارج گردید و درون یک بالون 422
میلیلیتر ریخته شد .این مرحله یک بار دیگر تکرار
1. Natural Detergent Fiber
2. Acid Detergent Fiber
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شد و کل مواد موجود در فالکون از صافی عبور یافت و
محلول عبوریافته از صافی به بالون اول منتقل و به حجم
 422میلیلیتر رسانده شد .مقدار  322میکرولیتر از نمونه
به حجم  3میلیلیتر معرف انترون اضافه شد و جذب
نمونهها در طول موج  433نانومتر خوانده شد.
اندازهگیری فیبر خام NDF ،و  ADFبه روش آنکوم

1

اندازهگیری فیبر خام

ابتدا نمونه با آسیاب مجهز به الک  4میلیمتری آسیاب
شد و سپس  4گرم نمونه به کیسههای داکرونی به ابعاد
 3/3 × 6/3سانتیمتر به قطر  32میکرومتر منتقل شد
و کیسه بعد از پرسشدن در آن به مخزن دستگاه
انکوم انتقال یافت .برای تهیۀ محلول اسیدی 43/3
گرم اسیدسولفوریک ( 4/3میلیلیتر اسیدسولفوریک
 33درصد) در یک لیتر آب و برای تهیۀ محلول قلیایی
 43/3گرم سدیم هیدروکسید ( )NaOHدر یک لیتر
آب حل شدند .حجم مخزن دستگاه  9لیتر بود که از
هریک از محلولهای اسیدی و قلیایی  9لیتر تهیه شد.
کیسههای حاوی نمونه طبق روش آنکوم ابتدا 42
دقیقه با محلول اسیدی و سپس 42دقیقۀ دیگر با
محلول بازی جوشانده شد .مقدار محلول به ازای هر
کیسه  422میلیلیتر در نظر گرفته شد .بعد از
شستشو با محلول بازی کیسهها ابتدا با استون و سپس
با آب شسته شدند و بعد از این مرحله به آون با دمای
 42درجۀ سانتیگراد به مدت  36ساعت منتقل شدند.
کیسهها بعد از طی این مدت جهت سردشدن به
دسیکاتور منتقل و سپس وزنکشی شدند و طبق
رابطۀ زیر مقدار فیبر خام نمونهها تعیین شد.
W3 – W2
× 422
W1
()AOCS, 1993; Komarek et al., 1996

=

% CF

که در آن  ،W1وزن نمونۀ اولیه ( 4گرم)؛  ،W2وزن
کیسۀ خالی و  ،W3وزن کیسه بعد از آون است.
اندازهگیری  NDFو ADF

در این روش نیز آمادهسازی نمونه برای انتقال به دستگاه
انکوم مانند روش تعیین فیبر خام است .روش تهیۀ
1. ANKOM

محلول شویندة خنثی به این صورت بود که  92گرم
سدیم لوریل سولفات 43/44 ،گرم  4/34 ،EDTAگرم
سدیم بورات دکا هیدرات سدیم 6/34 ،گرم هیدروژن
فسفات بدون آب و  42سیسی اتوکسی اتانول در یک
بالن ژوژة  4لیتری به حجم  4222میلیلیتر رسانده شد.
به ازای هر نمونه  422میلیلیتر محلول شویندة خنثی در
حال جوش به همراه  32میکرولیتر آنزیم آلفا آمیالز
مقاوم به حرارت اضافه شد و  42دقیقه در دمای جوش و
در فشار باال در معرض محلول قرار گرفت .بعد از پایان
زمان الزم کیسهها طی دو مرحله ابتدا با استون و سپس
با آب مقطر شسته شد و بعد از آبگیری به آون با دمای
 42درجۀ سانتیگراد منتقل شد 36 .ساعت بعد از آون
خارج گردید و به دسیکاتور منتقل شد و بعد از سردشدن
کیسهها وزنکشی شدند .شایان ذکر است که نمونهها با
آسیاب مجهز به توری  4میلیمتری پودر شدند .همان
مراحل باال فقط با محلول شویندة اسیدی و بدون آنزیم
برای اندازهگیری  ADFاجرا شد .برای تهیۀ محلول
شویندة اسیدی  33/43میلیلیتر اسید سولفوریک غلیظ
در یک بالن ژوژة  4لیتری با آب مقطر به حجم 4222
میلیلیتر رسانیده شد و سپس معادل  32گرم ستیل
تریمتیل آمونیوم بروماید به آن اضافه شد .مخلوط
حاصل با همزن مغناطیسی یکنواخت شد؛ بهطوری که
ستیل تریمتیل آمونیوم بروماید کامالً حل شد ( Vogel
.)et al., 1999

تجزیه و تحلیل دادهها

برای مقایسۀ میانگین ترکیب شیمیایی ارقام مورد مطالعه
در این تحقیق با میانگین ارائهشده در جدولهای مرجع
از نرمافزار آماری  SPSSاز رویۀ  MEANSو روش
تیتست با یک نمونه و تیتست جفتشده استفاده شد.
در روش رگرسیون خطی چندمتغیره دادهها باید
دارای توزیع نرمال باشند و تغییر آنها از یک رابطۀ
خطی پیروی کند .رگرسیون چندگانه در حقیقت،
ارتباط بین یکسری از متغیرهای پیشگو را با متغیر
پاسخ مورد نظر بیان میکند .در صورت وجود
متغیرهای مستقل  x1, x2,…, xnاگر هدف ارتباط
خطی بین آنها و متغیر وابسته ( )yباشد ،رابطۀ زیر
بین آنها برقرار است:

نورقدیمی و همکاران :پیشبینی انرژی قابل سوختوساز ارقام رایج گندم کشتشده در ...
Y = a0 + a1x1 + a2x2 + … + anxn + e
رابطه ،از مقادیر  a0, a1, a2, …, anبا عنوان

که در این
ضرایب رگرسیون یاد میشود .این ضرایب ،ضرایب
نامشخصی هستند که نمایانگر برآورد پارامتر پاسخ
هستند (.)Balan et al., 1995
معادالت رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از نرمافزار
آماری  SPSSو روش  Enterتعیین شد.
بهمنظور مقایسۀ دقیقتر مدلهای مختلف
4
بهدستآمده از این تحقیق از خطای استاندارد پیشبینی
) (SEPاستفاده شد .خطای استاندارد پیشبینی با
استفاده از معادلۀ زیر محاسبه شد:
2

) (Y  Y
N

SEP 
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که در این معادله  ،SEPخطای استاندارد پیشبینی؛ ،Y
میانگین انرژی قابل سوختوساز بهدستآمده به روش
بیولوژیکی هر رقم؛ ׳ ،Yانرژی پیشبینیشده با استفاده از
مدل برای هر رقم و  ،Nتعداد ارقام است .در نهایت
معادلهای که مقدار  SEPکمتری داشته باشد ،در صورت
داشتن ضریب تبیین باالتر از دقت بیشتری در تخمین
انرژی برخوردار خواهد بود.
نتایجوبحث 
نتایج تجزیۀ شیمیایی ،انرژی خام و انرژی قابل
سوختوساز ارقام مختلف گندم در جدول  3آورده
شده است.

جدول  .3آنالیز شیمیایی ارقام گندم مورد آزمایش (بر حسب درصد از مادة خشک)
نام رقم

مادة خشک

پروتئین خام

مهدوی
چمران
سبالن
سپاهان
سیوند
الموت
شعله
نیشابور
پیشتاز
بهار
شیراز
شاهپسند
میانگین
ضریب تغییرات

34/3
33/7
33/4
39
34/9
33/3
33/4
33/9
33/3
33/7
33/3
39/4
33/93
2/33

43/43
43/33
46/6
49/23
3/334
43/63
46/33
43/99
3/343
49/93
49/39
43/73
43/37
49/43

چربی

خاکستر نشاسته  NFE4فیبر خام

4/4
3/3
4/3
3/3
3/4
4/7
2/7
3/3
4/4
3/4
4/3
3/4
3/9
3
4
3/4
4/3
3
2/3
3
3
3/7
9/3
3/4
4/43 3/33
64/34 46/44

34/9
34/3
36/9
39/3
33/3
43/3
37/6
39/4
43/3
33/3
63/7
44/7
34/3
7/33

76/7
73
79/3
73/3
74/4
76/3
74/3
73/4
77/3
73/6
73/3
72/7
76/3
3/43

4/9
2/7
4/4
2/3
4
4/9
4
2/7
4/3
4
4/9
2/3
4
33/34

ADF3

NDF2

7/3
4/3
7/4
4/9
4/7
4/7
3/4
4/3
7/3
4/7
3/3
4/3
7/3
4/6
4/9
4/4
3/4
3
3/4
3/6
3/3
3/4
7/6
4/6
7/6
4/7
42/49 43/43

GE1
()kcal/kg

*AMEn
))kcal/kg

6246
6244
6693
9399
9333
6394
6233
9337
6222
6269
9323
9373
6262
9/33

3337
3433
9336
9243
9222
9494
9237
9433
3432
3337
3372
3744
3337
3/34

* انرژی قابل سوختوساز به روش بیولوژیکی .4 ،انرژی خام .3 ،فیبر شویندة خنثی .9 ،فیبر شویندة اسیدی .6 ،عصارة عاری از ازت
)NFE = 100 – (CF + CP + EE + Moisture + ASH

دادههای این جدول نشان میدهد که حداقل و
حداکثر مقدار فیبر خام در ارقام چمران ( )2/7و
مهدوی ( )4/9با ضریب تغییرات  33/34است .حداقل
و حداکثر پروتئین خام مربوط به ارقام پیشتاز (3/34
درصد) و شاهپسند ( 43/73درصد) با ضریب تغییرات
49/43است .حداقل و حداکثر چربی مربوط به ارقام
سبالن و شیراز ( 4/7و  3/7درصد) با ضریب تغییرات
1. Standard Error of Prediction

 46/44است .حداقل و حداکثر خاکستر مربوط به
ارقام سپاهان و شاهپسند ( 2/7و  9/3درصد) با ضریب
تغییرات  64/34است .حداقل و حداکثر نشاسته
مربوط به ارقام شیراز و الموت ( 63/7و  43/3درصد)
با ضریب تغییرات  7/33است .حداقل و حداکثر NFE
مربوط به ارقام شاهپسند و پیشتاز با  72/7و 77/3
درصد و ضریب تغییرات  3/43است .حداقل و حداکثر
 ADFمربوط به ارقام چمران و بهار با  4/9و 3/6
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درصد و ضریب تغییرات 43/43است ،حداقل و حداکثر
 NDFمربوط به ارقام سپاهان و شیراز با  3/4و 3/3
درصد و ضریب تغییرات  42/49است .در این تحقیق
بیشترین دامنۀ تغییرات مربوط به خاکستر با 64/34
درصد و کمترین دامنۀ تغییرات مربوط به  NFEبا
 3/43درصد بود .حداقل و حداکثر انرژی خام ( )GEبه
ترتیب مربوط به ارقام نیشابور ( )Kcal/Kg9337و
سبالن ( )Kcal/Kg6693با ضریب تغییرات  9/33بود.
حداقل و حداکثر انرژی قابل سوختوساز به ترتیب
مربوط به ارقام مهدوی ( )Kcal/Kg3337و سبالن
( )Kcal/Kg9336با ضریب تغییرات  3/34بود .همانطور
که در جدول  3نشان داده شده است ،تنوع زیادی در
محتویات شیمیایی ارقام مختلف گندم وجود دارد؛ به
نحوی که دامنۀ تغییرات موارد اندازهگیریشده در این
تحقیق در توافق با مطالعات سایر محققان بود
( Gutiérrez-alamo et al., 2008; Pirgozliev et al.,
 .)2003مطالعات زیادی در مورد متغیربودن انرژی قابل
سوختوساز گندم صورت گرفته است و بهطور کلی
علت این تغییرات را به تفاوت در ژنوتیپ (واریته)،4
عوامل مرتبط با محیط (محیط کشت و شرایط
آبوهوایی) ،عوامل ضد تغذیهای (کربوهیدراتهای
غیرنشاستهای) ،محتوای نشاسته ،شرایط ذخیرهسازی
گندم ،عوامل مرتبط با پرنده (سن ،جنس ،وضعیت
سالمتی مختلف) و شکل فیزیکی استفاده از دانه در
جیره تقسیمبندی کردهاند ( Gutiérrez-alamo et al.,
Kim et al. .)2008; Yegani & Korver, 2012
) (2003دامنۀ وسیعی برای پروتئین گندمهای مورد
آزمایش خود اعالم کردند ( 3/7تا  )43/4و دامنۀ
پروتئین بهدستآمده برای ارقام این تحقیق نیز
گسترده بوده است ( 3/34تا  43/73درصد) .تفاوت در
مقدار پروتئین ارقام مختلف گندم میتواند به علت
واریته ،مواد مغذی و فاکتورهای خارجی از قبیل
شرایط رشد ،ذخیره پس از برداشت و غیره باشد.
 )2003( Pirgozliev et al.پس از اندازهگیری پروتئین
خام ارقام گندم در سالهای مختلف اعالم کردند که
مقدار آن برای نمونههای سال  4333کمتر از سالهای

1. Cultivar

دیگر بود .آنان پیشنهاد کردند که استفادة کمتر از کود
نیتروژن (استفاده از  443کیلوگرم نیتروژن به جای
استفاده از مقدار معمول آن که  432کیلوگرم نیتروژن
بود) در آن سال علت پایینتربودن پروتئین خام بوده
است .یکی از فاکتورهای مربوط به شرایط رشد که
تأثیر زیادی بر مقدار کربوهیدراتهای دانۀ گندم دارد،
مقدار آبیاری است .برخی از محققان اعالم کردهاند که
خشکسالی (کمآبی) سبب کاهش وزن دانۀ گندم،
میزان نشاسته و پلیساکاریدهای غیرنشاستهای دانه و
بهطور معکوس سبب افزایش پروتئین خام،
آرابینوزایالن کل ،NDF ،قندهای آزاد و لیگنین دانه
میگردد ( Coles et al., 1997; Ahmadi & Baker,
.)2001; Brooks et al., 1982; Mollah et al., 1983
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر انرژی قابل
سوختوساز ،محل کشت است(1983) Mollah et al. .
حداقل یک مگاژول تفاوت در مقدار انرژی قابل
سوختوساز یک رقم خاص گندم کشتشده در دو
منطقۀ متفاوت گزارش کردند .این عامل ممکن است
مقداری از تفاوتها در انرژی قابل سوختوساز
گزارششده در تحقیق حاضر و سایر محققان را توضیح
دهد .مدت زمان ،دما و رطوبت نسبی محل نگهداری
ارقام گندم باعث تغییر در ترکیب شیمیایی دانه
میگردد .مدت زمان ذخیرة گندم پس از برداشت بر
مقدار نشاستۀ دانه مؤثر است که به علت فعالشدن
آنزیمهای درونی دانه سبب تجزیۀ نشاسته به قندهای
ساده میگردد؛ در نتیجه ممکن است مقداری از تفاوت
در مقدار نشاستۀ گزارششده در مطالعات مختلف به
این علت باشد .یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در تفاوت
ترکیب شیمیایی ارقام مختلف گندم ،مقدار
کربوهیدراتهای غیرنشاستهای موجود در دانه است
که بر انرژی قابل سوختوساز دانه مؤثر است .شرایط
ذخیرهسازی دانۀ غالت ممکن است تا حدودی تفاوت
در مقدار انرژی قابل سوختوساز ارقام در این تحقیق
و مقادیر ارائهشده توسط محققان دیگر را توضیح دهد
( ;Ockenden et al., 1997; Rehman & Shah, 1999
 .)Cofie-Agblor et al., 1997مقایسۀ آماری به روش
تیتست با یک نمونه (جدول  )9نشان داد که اختالف
معناداری بین مقادیر تجزیۀ تقریبی ارائهشده برای

نورقدیمی و همکاران :پیشبینی انرژی قابل سوختوساز ارقام رایج گندم کشتشده در ...

ارقام گندم این تحقیق و گندم سخت و نرم در جدول
فیداستاف وجود دارد؛ از اینرو استفاده از این جدولها
برای جیرهنویسی هنگام استفاده از این ارقام توصیه
نمیشود .همچنین میانگین تجزیۀ شیمیایی
بهدستآمده از این تحقیق اختالف معناداری با مقادیر
ارائهشده برای گندم بهاره و زمستانه در جدول NRC
) (1994دارد که ممکن است همانطور که قبالً بیان
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شد مربوط به عواملی از قبیل واریته ،شرایط رشد و
دیگر عوامل باشد .با توجه به متغیربودن ترکیب
شیمیایی و ارزش تغذیهای ارقام گندم در این تحقیق
با مقادیر ارائهشده برای این غله در جدولهای مرجع
 (1994) NRCو فیداستاف ( )3246استفاده از مقادیر
این جدولها برای جیرهنویسی هنگامی که از ارقام
گندم این تحقیق استفاده میگردد ،توصیه نمیشود.

جدول  .9مقایسۀ آماری میانگین ترکیب شیمیایی ارقام گندم این تحقیق با مقادیر ارائهشده برای گندم در جدولهای مرجع
فیداستاف  3246و  NRC 1994به روش تیتست با یک نمونه
ترکیب شیمیایی
مرجع

مادة
خشک

پروتئین
خام

چربی خاکستر

NFE

فیبر
خام

AMEn
)(Kcal/Kg as fed

میانگین

33/93

43/37

4/43 3/33

76/3

4

3444

گندم سخت

میانگین
معناداری

33

49/3

4/3

3

47/4

9

9472

**

ns

**

ns

**

**

**

گندم نرم

میانگین
معناداری

34

42/3

4/7

3

72/7

3/3

9342

**

*

**

ns

**

**

**

گندم سخت قرمز زمستانه

میانگین
معناداری

37

46/4

3/3

-

-

9

3322

**

*

ns

-

-

**

**

گندم نرم سفید بهاره

میانگین
معناداری

33

44/3

3/3

-

-

9

9432

**

*

ns

-

-

**

**

تحقیق حاضر
فیداستاف
()3246

NRC
)(1994

* :ns ، P< 2/24 :** ،P<2/23 :عدم معناداری

جزئیات معادالت رگرسیونی ارزیابیشده در جدول 6
آمده است؛ علیرغم معنادارشدن تمامی معادالت
رگرسیونی توجه به نکاتی برای انتخاب بهترین مدل
رگرسیونی پیشبینی انرژی قابل سوختوساز ضروری
است .مدل شمارة  4از لحاظ میانگین پیشبینی انرژی
قابل متابولیسم بر حسب کیلوکالری بر کیلوگرم
( )3333/3در مقایسه با میانگین بیولوژیک ()3337/3
اختالفی حدود  -2/47درصد دارد؛ درحالیکه این
اختالف برای مدل  )3324/2( 3و مدل  )3363 /2( 9به
ترتیب حدود  +2/46و  -4/94درصد است .در مدل
شمارة  4نشاسته برای پیشبینی انرژی قابل سوختوساز
پیشنهاد شده است که هم معادله و هم ضریب متغیر
مستقل از معناداری باالیی برخوردار است ،ولی همانطور
که مالحظه میگردد ،از دو معادلۀ دیگر ضریب تبیین
کمتری دارد و مقدار  SEPبیشتری نیز دارد .در مدل
شمارة  3از عصارة عاری از ازت برای پیشبینی انرژی

قابل سوختوساز استفاده شده است ،اما عصارة عاری از
ازت یک خصوصیت خوراک است که با محاسبات ریاضی
به دست میآید و عمالً روش مستقیمی برای اندازهگیری
آن وجود ندارد؛ بنابراین بهدستآوردن کمیت عصارة
عاری از ازت به اندازهگیری پنج فاکتور دیگر از قبیل فیبر
خام ،پروتئین خام ،خاکستر ،عصارة اتری و رطوبت
نمونهها نیاز دارد .در نتیجه استفاده از این مدل باوجود
دقت خوب در برازش انرژی قابل سوختوساز و داشتن
کمترین مقدار  ،SEPبهمنظور اندازهگیری متغیرهای
مستقل موجود در فرمول به هزینۀ بیشتری نیاز دارد.
مدل شمارة  9با توجه به تفاوت بسیار کم  R2این
معادله با معادلۀ  3و وجود فقط دو متغیر مستقل (با
وجود درجۀ معناداری پذیرفتنی) در مقایسه با معادلۀ
 3میتواند برای پیشبینی انرژی قابل سوختوساز
گندمهای مورد آزمایش پیشنهاد گردد؛ هرچند مقدار

 SEPآن بیشتر از مدل  3است.
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جدول  .6مدلهای رگرسیونی ارزیابیشده ( بر حسب مادة خشک)
مدل
4
3
9

عوامل
STA
NFE
CF , STA

مدل

R2

P Value
Regression

P Value
predictor

= 34 STA
Y = 93 NFE
Y = 43 STA – 4233 CF

33/7
33/3
33/4

2/222
2/222
2/222

2/222
2/222
CF= 2/242
STA= 2/222

Y

4

SEP

(کیلوکالری بر کیلوگرم)

994/43
346/32
332/73

در معادالت باال  ،Yانرژی قابل سوختوساز تصحیحشده بر اساس ازت (کیلوکالری بر کیلوگرم)؛  ،STAنشاسته (درصد)؛  ،NFEعصارة
عاری از ازت (درصد)؛  ،CPپروتئین خام (درصد)؛  ،EEعصارة اتری یا چربی (درصد) و  ،CFفیبر خام (درصد) هستند.
Standard Error of Prediction .4

در جدول  3انرژی قابل سوختوساز تخمینی با
فرمولهای ارائهشده در این تحقیق و (1994) NRC
( AMEn(Kcal/Kg) = 34.92 × CP + 63.1 × EE +
 )R2=0.87 36.42 × NFEبا مقدار اندازهگیریشده به
روش بیولوژیکی (بر اساس نتایج آنالیزهای مربوط به
ارقام مختلف گندم) مقایسه شده است .مقایسه نشان
میدهد که در مدل  4بیشترین و کمترین اختالف
پیشبینی با مقدار بیولوژیکی به ترتیب مربوط به ارقام
سبالن ( )-634/63 Kcal/Kgو چمران (Kcal/Kg
 )-33/73است .در مدل  3بیشترین و کمترین اختالف
پیشبینی با مقدار بیولوژیکی به ترتیب مربوط به ارقام
مهدوی ( )-934/23 Kcal/Kgو سیوند (Kcal/Kg
 )-44/43است .در مدل  9بیشترین و کمترین اختالف
پیشبینی با مقدار بیولوژیکی به ترتیب مربوط به ارقام
شیراز ( )-463/49 Kcal/Kgو مهدوی (Kcal/Kg
 )+49/36است .در مدل  (1994) NRCبیشترین و
کمترین اختالف پیشبینی با مقدار بیولوژیکی به
ترتیب مربوط به ارقام بهار ( )+733/34 Kcal/Kgو
سبالن ( )+94/24 Kcal/Kgاست .مقایسۀ بین همۀ
مدلها (مدلهای حاصل از این تحقیق و مدل NRC
) )(1994نشان میدهد که بیشترین اختالف پیشبینی
با مقدار بیولوژیکی مربوط به رقم بهار
( )Kcal/Kg+733/34است که توسط مدل NRC
) (1994پیشبینی شده است و همچنین کمترین
اختالف پیشبینی مربوط به رقم سیوند (Kcal/Kg
 )-44/43است که توسط مدل )Y=93 NFE( 3
پیشبینی شده است .مقایسۀ میانگین پیشبینی برای
کل ارقام این تحقیق با استفاده از مدلهای این
تحقیق و  (1994) NRCنشان داد که بیشترین و

کمترین اختالف پیشبینی با میانگین بیولوژیک به
ترتیب به مدل  )-3 Kcal/Kg(4و مدل (1994) NRC
( )+643 Kcal/Kgمربوط است.
جدول  .3مقایسۀ انرژی قابل سوختوساز اندازهگیریشده
به روش بیولوژیکی با مدلهای حاصل از این تحقیق و
( (1994) NRCبر حسب مادة خشک)
نوع رقم بیولوژیکی مدل 4

مدل 3

مدل 9

NRC
1994

مهدوی

9333/4 3364/4 3349/7 3379/9 3337/4

سیوند
بهار

9374/3 9233/3 3333/3 9239/3 9222/2
9962/4 3339/3 3364/9 3363/9 3337/4

الموت
پیشتاز

9923/4 3334/6 3339/3 9326/3 9494/3
9333/2 9233/9 9233/4 9479/7 3432/3

چمران
سپاهان

9933/2 3337/9 3334/4 3437/2 3433/7
9973/6 3343/6 3344/3 3794/2 9243/7

شعله
اکبری

9346/7 3333/4 3322/7 3333/6 9237/9
9932/6 3333/4 3334/2 3793/4 9433/4

شیراز 9334/9 3336/7 3364/3 3637/7 3372/9
شاهپسند 9333/4 3344/3 3737/3 9463/7 3744/7
سبالن 9332/6 3339/9 3372/4 3773/3 9336/9
میانگین 9923/3 3363 3324/2 3333/3 3337/3

مقایسه به روش تیتست جفتشده در جدول 4
نشان میدهد که بین مدلهای مختلف این تحقیق از
نظر میانگین انرژی متابولیسمی تخمینی و روش
بیولوژیکی تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین مقدار
پیشبینیشده توسط مدل  (1994) NRCو مدلهای
این تحقیق و روش بیولوژیکی اختالف معناداری وجود
دارد .همانگونه که مالحظه میگردد عموماً معادالت
پیشبینی ارائهشده در تحقیق حاضر با مقادیر
بیولوژیکی اندازهگیریشدة ارقام مختلف گندم این

937

...  پیشبینی انرژی قابل سوختوساز ارقام رایج گندم کشتشده در:نورقدیمی و همکاران

ممکن است تفاوتهای ژنوتیپی و ساختاری ارقام
گندم این تحقیق با ارقام گندم بهکار بردهشده برای
Nutrition, ( ( باشد1994) NRC توسعه و ایجاد معادلۀ
.)1994

 اما بهکاربردن معادلۀ.تحقیق توافق خوبی دارد
( اغلب باعث برآورد بیش از1994) NRC پیشنهادی
درصد) انرژی قابل سوختوساز ارقام+43/4( حد
 علت این پدیده.مختلف گندم این تحقیق شده است

 مقایسۀ میانگین انرژی قابل سوختوساز تخمینی بین مدلهای مختلف و روش بیولوژیکی با استفاده از روش تیتست.4 جدول
)جفتشده (برحسب مادة خشک
درصد اختالف در مقایسه با روش بیولوژیکی

)میانگین انرژی (کیلوکالری بر کیلوگرم

2
-2/47
+2/46
-4/94
+43/4

3337/337±79/33
3333/332±43/72b
3324/234±33/63b
3363/244±43/33a
9923/339±42/47a

b

مدل
بیولوژیکی
4 مدل
3 مدل
9 مدل
(1994) NRC مدل

.)P value<2/2224(  در هر ستون نمایانگر اختالف معنادار بین میانگینهاستa ،b حروف غیرمشترک

رگرسیونی زیر برای تخمین انرژی قابل سوختوساز
گندمهای بهکاررفته در این تحقیق بهعنوان گندمهای
پرمصرف در منطقۀ استان البرز مناسبتر و قابل
.پیشنهاد باشد
AMEn wheat (Kcal/Kg of DM ) = 43 STA -4233 CF

در نهایت به نظر میرسد با توجه به مؤلفههای
) و سطح معناداری معادلۀR2( ضریب تبیین
 نوع و تعداد متغیرهای مستقل و مقدار،رگرسیونی
 و کمهزینهتربودن آنالیزهای شیمیایی مربوط بهSEP
 معادلۀ،متغیرهای مستقل موجود در معادالت
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ABSTRACT
This study was conducted to determine regression equations for the prediction metabolizable energy value
corrected for zero nitrogen retention (AMEn) in 12 wheat cultivars (mahdavi, chamran, sabalan, sepahan,
sivand, alamoot, sholeh, neishaboor, pishtaz, bahar, shiraz and shahpasand) Cultured in Alborz province
of Iran. Chromic oxide marker bioassay was used to determine wheat cultivars nitrogen-corrected AME
(AMEn) content for adult roosters. The experimental diets were composed of 40% of test sample and the
remaining 60% was a combination of other ingredients held constant across diets. AMEn value of the test
samples were calculated and related to their chemical composition by regression analysis with SPSS
software. The result of multiple regression equations was shown that CF and Starch are the best factors
for prediction of AMEn. The equation for prediction of AMEn based on chemical composition was:
AMEn wheat (Kcal/Kg of DM) = 69 STA - 1028 CF.
Keywords: apparent energy, chemical analysis, chrome oxide, fiber, starch.
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