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 چكيده

كه مرتبط با قابليت دسترس متابوليكی انرژی انرژی خالص از كسر كردن اتالف انرژی از انرژی متابوليسمی بدست می آيد. 

راندمان انرژی، آزمايش به منظور  ل از بلع، هضم خوراك و فعاليت فيزيولوژی است.متابوليسمی می باشد و اين مقدار انرژی حاص

انرژی خالص، وزن متابوليكی در جوجه گوشتی انجام شد. جيره های غذايی بر اساس اسيدآمينه قابل هضم و انرژی قابل متابوليسم 

نتايج نشان داد كه انرژی خالص سبب بهبود راندمان انرژی متابوليسمی در  ظاهری و حقيقی تصحيح شده برای ازت تنظيم گرديدند.

 گرديد. در نتيجه بهترين يا مناسب سيستم ارزيابی انرژی مواد خوراكی انرژی خالص می باشد. جوجه گوشتی

 متابوليم ظاهری و حقيقی، انرژی خالص، راندمان انرژی و پروتئين، جوجه گوشتی كليد واژه: انرژی قابل

  مقدمه
( نسبت به انرزی متابوليسمی ظاهری Net Energyغذايی جوجه های گوشتی با انرژی خالص )های فرموله كردن جيره 

است. انرژی خالص موادخوراكی بازتاب  و اقتصادی ( در راندمان غذايی دارای مزايای روشنMEnتصحيح شده برای ازت )

شده  ، با توجه به متابوليسم مواد مغذی جذب(NEp) اهداف توليدی حقيقی برایانرژی دسترس يت يا نشان دهنده قابل

 كهقرار می گيرد در داخل بدن مورد استفاده و برای انجام كار  عمدتاً نگهداری انرزی خالص .است (NEm)برای نگهداری 

بلكه از خوراك است پرنده خود از  عملگرمای توليد شده نه تنها يک . گرما انرا دفع يا از دست می دهندبه عنوان  پرنده

 يكسان ی قابل متابوليسمژبا انر غذايیهای  جيره .می شوددر داخل بدن تشكيل توليد بافت يا رشد  ميزانو  شده مصرف

نيست و اين به يک انتقاد بزرگ منجر شده است. انتقاد آزمايش يكنواخت  مورددر پرندگان ای بيولوژيكی مشابه  واكنش

 دربه دست آمده  يا اجرا كردن مقدارنياز به اعمال شده انجام  روش بيولوژیكه در آن است سن پرندگان  مربوط به بعدی

 DeGroote، (1994) Emmans  MacLeod (1974) غذايی برای پرندگان در سنين مختلف است. جيره سيونفرموال

كاهش می  انرزی خالص سيستمكه برخی كاستی ها ممكن است با بكار بردن نشان دادند  Farrell (1996)( و2002)

انرزی قابل  از سيستم خوراك اتتركيب وكه به عنوان يک گام مثبت به سوی پيش بينی دقيق تر از عملكرد پرنده  ،يابد

انرژی قابل  بر سيستم انرژی خالص برتریانجام شد  DeGroote( 1974) ای كه توسط مطالعهپيشنهاد كرد.  متابوليسم

چون آن را به حساب تفاوت در بهره وری داد غذايی جوجه های گوشتی نشان  جيره سيوندر فرموال ME متابوليسم

 .دانستمختلف  مواد خوراكی با انرژی متابوليسمی استفاده از سوخت و ساز بدن

اين  ولی بيشترين آن مربوط به انرژی جيره غذايی می باشد. شده استدرصد گزارش  70با اينكه هزينه خوراك بيشتر از 

و مواد خوراكی در جهت حداقل قيمت و از طرفی تامين  گرديده است كه تخمين انرژی متابوليسم جيره غذايیمهم سبب 

صورت صددرصد نمی متاسفانه ابقای انرژی يا راندمان استفاده برای توليد در پرنده گان ب .باشدنياز واقعی پرنده بطور دقيق 

، كه ددرصد انرژی بصورت حرارت هدر يا از دسترس خارج می شو 15باشد. بطوريكه در طی مراحل متابوليكی بدن حدود 

كه اين مقدار به سن پرنده، فعاليت اختصاصی ديناميكی گفته می شود.  و( Heat Incrementحرارت )يا افزايش اتالف 

درصد از انرژی متابوليسمی بصورت انرژی خالص  84روزگی حدود  21ن صفر تا سويه و سطح توليد بستگی دارد. در س

 ,.Sturikie et al) قابل دسترس است، البته فاكتورهای مربوط به تغذيه و پرنده اين نسبت را تحت تاثير قرار می دهند

1986). Farrell ( گزارش داد كه 1979، 1974در سال )والت دفعی هدر يا تلف می درصد انرژی از طريق ادرار و فض 27
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 34ده ذخيره می شود و ندرصد توسط پر 38گزارش داده كه از كل انرژی خوراك فقط  1994در سال  Wiernusz شود.

و از دسترس خارج می )اسيدهای چرب فرار( درصد از طريق فضوالت )مدفوع و ادرار( دفع  28درصد آن بصورت حرارت و 

 گردد. 

( است. در AMEnبطور عموم بر اساس انرژی قابل متابوليسم ظاهری تصحيح شده برای ازت )ارزيابی انرژی خوراك 

خوراك  TMEnيا  AMEnشرايطی كه ارزيابی دقيق خوراك انرژی خالص می باشد كه از تفاوت مقدار قابليت دسترس 

مدفوع، از  91/0ادرار، از طريق  98/6پيشنهاد داد كه اتالف حرارت خوراك  1994در سال   Emmane حاصل می شود.

كيلوژول  92/3 خوراك ربی حاصل از منابع غير چربیچو  05/1، چربی حاصل از چربی خوراك 72/8ابقای مثبت نيتروژن 

-HI با توجه به اين پيشنهاد مقدار توليد حرارت معادل اتالف حرارت باضافه توليدحرارت گرسنگی ) در روز است.

FHP=Heat production .ناشی از فعاليت فيزيكی، مصرف خوراك، متابوليسم پايه كه در واقع د حرارت تولي( است

 64تا  52( برای نگهداری و توليد كه در جوجه گوشتی حدود MEn) مصرفی قابليت استفاده انرژی متابوليسممربوط به 

و اتالف حرارت  ،آيد از حاصل جمع حرارت گرسنگی و انرژی ابقاء شده بدست میانرژی خالص  درصد مصرف آن می باشد.

 2010در سال  Choct .(Fraps and Carlyle, 1939 1946) با توليد حرارت در هنگام بلع خوراك افزايش می يابد

روز نسبت به جيره حاوی آنزيم از طريق اسيدهای  /چمپر/كيلوژول  3/43در جيره شاهد و  15/101گزارش داد كه مقدار 

درصد  1/29با استفاده از آنزيم مقدار انرژی متابوليسمی ظاهری چنين گزارش داد كه هم چرب آزاد در پرنده هدر می رود.

درصد از طريق اسيدهای  61درصد و اتالف يا هدر رفتن حرارت  11درصد افزايش و توليد حرارت  3/37و انرژی خالص 

مربوط به پرنده است تا  NEو  MEnنشان داد كه تفاوت  2002و همكاران در سال  Carre . می يابدچرب فرار كاهش 

جوجه خوراك  NE در مقدار TMEnيا  AMEn راندمان و بهره وری . هدف آزمايش تعيين توسط پرنده خوراك مصرفی

 گوشتی است.

 مواد و روش ها

قطعه جوجه  30تكرار و تعداد  6گروه آزمايشی با  2قطعه جوجه گوشتی سويه تجاری راس در  360در اين پژوهش تعداد 

قطعه ماده( در قالب طرح كامالً انجام گرديد. تيمار های آزمايشی شامل انرژی قابل  15قطعه نر و  15روزه در هرتكرار )يک

، با اسيدآمينه قابل هضم خوراك در (( تصحيح شده برای ازتTMEn( و حقيقی )AMEnمتابوليسم خوراك )ظاهری )

 ده برای محاسبه انرزی خالص به شرح زير است.فرمول های مورد استفاروزگی بود.  1 - 42 دوره پرورش

  

 : تركيبات جيره غذايی1جدول  

 T1 T2 

 0/66 0/66 دانه ذرت

 7/24 0/27 %(CP44 كنجاله سويا )

 85/1 0/4 پودر ماهی

 0/1 40/3 روغن سويا

 15/4 9/1 ديگر مواد خوراكی

 مواد مغذی و انرژی محاسبه شده
MEn or TMEn(kJ/g) 47/13 47/13 

 06/19 98/18 پروتئين خام

DL - 37/0 37/0 متيونين 

L - 1/0 1/0 ليزين 
 ساير مواد خوراكی شامل: پودر صدف، دی كلسيم فسفات، نمک، مكمل ويتامينه با معدنی، مكمل اسيدآمينه متيونين و ليزين

T1= MEn (kJ/g) Digestible Amino Acid, T2 =TMEn (kJ/g) Digestible Amino Acid 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 1394 خردادماه 7و  6دانشگاه بيرجند،  های نوين در علوم دامی. پژوهشهمايش 

 

 17 

 

 نتايج و بحث
 

ی قابل ژمقدار انر( GEiمصرفی )خوراك ی ژانر( از  FE+ UEدفعی با منشاء خوراك )فضوالت ی ژبا كسر نمودن انر

. به همين طريق با كسر نمودن نيتروژن فضوالت با منشاء خوراك بدست می ايد (AME)متابوليسم ظاهری تصحيح نشده 

(NR( با ضريب تصحيح )K كه معادل )5/36 ( كيلوژول است مقدار انرژی قابل متابوليسم ظاهری تصحيح شدهAMEn )

كه حاوی انرژی بدون منشاء  پرندبدن از اندوژنوس داخلی  فادهاست باانرژی متابوليسمی حقيقی  مقدار حاصل می شود.

مقدار انرژی از  نشدبا كسر  وپرنده گرسنه )بالغ( يا مواد فاقد ازت استفاده از از طريق  و (EEL=FE+ UE) خوراكی است

با نيتروژن  انرژی متابوليسمی حقيقیبا تصحيح نمودن  بدست می آيد. (AMEnقابل متابوليسم ظاهری تصحيح شده )

( حاصل می TMEnانرژی متابوليسمی حقيقی تصحيح شده ) (EELn [(FE+ UE)+(NR0  K)]اندوژنوس داخلی )

 Activity HP  =Heatو  [TEF (Thermic Effect of Feed)حرارت افزايشیبا تعيين مقدار اتالف انرژی يا شود. 

increment  [  .مقدار انرژی از طريق توليد و حرارتبر اساس گزارشات دفع يا اتالف می توان انرژی حقيقی را محاسبه نمود 

 كيلوژول در روز هر پرنده( 56، اسيدهای چرب فرار )درصد( 28) فضوالت دفعی )مدفوع و ادرار( (،درصد 34افزايشی )

  (. Wiernusz  ،1994 Emmane   ،2010Choct 1994اهميت تعيين انرژی حقيقی بوضوع وجود دارد )

 

 
و تركيب جيره  (TMEnو  MEn)انرژی متابوليسمی ظاهری و حقيقی تصحيح شده برای ازت مقدار  2باتوجه به جدول 

تاثير معنی  یدر نسبت راندمان انرژی مصرفی برای جوجه های گوشتبر اساس وزن زنده و وزن متابوليكی های غذايی 

 . مشاهده نشدداری 
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در نسبت راندمان انرژی بر اساس وزن زنده و وزن متابوليكی جوجه انرژی متابوليسمی ظاهری و حقيقی تصحيح شده برای ازت  : اثرات2جدول 

 های گوشتی

 EER/MEn Intake/ 

BWG 
EER/ MEn Intake/ 

BW 
0.75 

 MEn 07/0 ± 88/0 04/0 ± 34/0 جيره غذايی حاوی اسيدآمينه قابل هضم با

 TMEn 08/0 ± 82/0 03/0 ± 32/0 جيره غذايی حاوی اسيدآمينه قابل هضم با

 MEn 16/0 ± 81/0 05/0 ± 31/0اثرات اصلی  

 TMEn 12/0 ± 78/0 04/0 ± 31/0اثرات اصلی 

  

 مقدار انرژی خالص برای جيره باارائه شده است.  3مقدار انرژی خالص محاسبه شده برای جيره های غذايی در جدول 

MEn  نسبت به جيره حاوی TMEn اختالف آماری نشان داد. مقدار انرژی خالص برایMEn  بيشتر ازTMEn .است 

می توان  كمتر می باشد. TMEn به نسبت MEn نشان داد كه مقدار اتالف انرژی برای جيره حاوی 3نتايج جدول 

كه اين شرايط  كمتری و يا قابليت استفاده انرژی بيشتری صورت گرفته است،استدالل كرد كه هدر يا از دست رفتن انرژی 

با راندمان  TMEn هم برای جيره های غذايی همخوانی دارد. اثرات اصلی دو عامل جيره غذايی گويای اين است كه 

 (.Sturkie, 1986, Farrell, 1974) درجيره غذايی اين شرايط متفاوت می باشد لیابل استفاده می باشد وبيشتری ق

 ,.Noblet et al., 1993; 1994; Carre et alاين شرايط مرتبط با اثرات ساير تركيبات جيره های غذايی است )

2002.) 

 

 جوجه های گوشتی برایانرژی متابوليسمی ظاهری و حقيقی تصحيح شده برای ازت در انرژی خالص  اثرات: 3جدول 

 NE (kJ/g) NE/MEn or TMEn HI/MEn 
MEn  10/14a جيره غذايی حاوی اسيدآمينه قابل هضم با

±17/131 02/0±48/93 03/0b
±32/0 

TMEn 10/14bجيره غذايی حاوی اسيدآمينه قابل هضم با
±97/114 02/0±88/90 02/0a

±37/0 

MEn 24/18aاثرات اصلی  
±49/128 91/5± 90/97 03/0b

±32/0 

TMEn 99/19bاثرات اصلی 
±74/117 06/0±63/99 06/0a

±36/0 

NE (kJ/g) = MEn - HI       
 گيرینتيجه

كمتر بود كه می توان استدالل كرد از دست رفتن انرژی  TMEn به  نسبت MEnمقدار اتالف انرژی برای جيره غذايی با 

با راندمان  TMEnكمتر و قابليت استفاده انرژی بيشتری صورت گرفته است. اثرات اصلی گويای اين نتيجه است كه  

ستم بيشتری قابل استفاده می باشد با اينكه درجيره غذايی اين شرايط متفاوت می باشد. در نتيجه بهترين يا مناسب سي

 ارزيابی انرژی مواد خوراكی انرژی خالص می باشد.
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The efficiency of MEn and TMEn utilization in diets for NE in broiler chickens 

Yaghobfar, A. 

Animal Science research institute, Karj, I.R. Iran 

Abstract 

The experiment was conducted to examine the energy efficiency ratio (EER), net 

energy, and metabolic body weight, on commercial broiler chickens (Ross 308 strains). 

The findings of the study indicated that MEn or TMEn treatments yielded improved 

utilization of net energy on 42 days. Findings indicated that NE is a better predictor of 

poultry feeds than MEn or TMEn. This is attributed to the fact that MEn had significant 

effect on NE and efficiency of MEn or TMEn and HI (Heat Increment) for NE value. 

Finally, NE is the final objective in energy evaluation of feed and feedstuffs for poultry 

nutrition.  
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