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 چكيده 

و استفاده در كشورجمع آوري  كركيدر ارتباط با بزهاي منتشر شده داده هاي انرژي و پروتئين  پژوهش ازدراين  

االت مختلف ح در پروتئين و انرژي به  نياز تعيين براي الين بروكن روش باداده هاي جمع آوري شده   شدند.

و پروتئين خام مصرفي توسط دامهاي آزمايشي و مقدار اضافه  ME  ، TDN داده هاي ماده خشك، وفيزيولوژيكي 

به  اضافه وزن روزانه)رشد(بين مواد مغذي مصرفي و   ضرائب همبستگي تجزيه و تحليل آماري شدند.وزن روزانه 

براي تعيين نياز انرژي و پروتئين از روش تابعيت خط  مطالعهدر اين شد. ين ازاي هر واحد وزن يا وزن متابوليكي تعي

 37/10سطح است و صعودی شده  92/8که شیب خط از سطح انرژی  نشان دادخط شکسته شكسته استفاده شد. 

درصد پروتئین  15مگاکالری انرژی قابل متابولیسم و  2.48که حاوی  در هر کیلوگرم ماده خشک جیره مگاژول

براي تخمين نيازها  نيز از معادالت تابعيت )رگرسيوني(خام پیشنهاد برای نیاز انرژی و پروتئین پیشنهاد می شود. 

همبستگي آنها دارد.  رابطه و  (Y)و متغير وابسته   (X). نوع اين معادالت ، بستگي به ماهيت متغير مستقل شداستفاده 

هاي آزمايشي، براي تعيين ميزان انرژي و پروتئين خام مورد نياز بر اساس وزن متابوليكي نتايج معادالت تابعيت از داده

 و ميزان افزايش وزن روزانه دو معادله زير به دست آمد.

ME=0.029MBW+0.013ADG 

CP=2.266MBW+0.747ADG 
 (اي، روش خط شكسته و مدل رگرسيونيهاي به دست آمده از كشتار مقايسهداده)در مقايسه سه روش مورد تحقيق

براي بز  يكيهر واحد وزن متابول يبه ازاكيلوكالري  94يا  لوژوليك 387 ينگهدار ازيمورد ن يسميمتابول يانرژ ميزان

 5.20ضافه وزن روزانه برابر گرم ا كي يرشد، برا ازيمورد ن يسميمتابول يانرژ شود.هاي كركي پيشنهاد ميو بزغاله

 نيو پروتئ 2.41ي، نگهدار ازيروزانه مورد ن سميقابل متابول نيپروتئ بود.گرم اضافه وزن روزانه  يبه ازا كالري لويك

روزانه مورد  سميقابل متابول نيبدست آمد. پروتئ يكيهر واحد وزن متابول ازاي به گرم 4.25 ينگهدار ازيخام مورد ن

 بود.  گرم 0.45 هر گرم اضافه وزن روزانه يرشد به ازا ازيروزانه مورد نو نياز پروتئين خام  گرم  32/0رشد  ازين

نياز پروتئين.،نياز انرژي ، بزهاي كركي واژه ها : كليد  


