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1دانشآموخته
تاریخدریافت98/08/2:؛تاریخپذیرش 98/09/20:

چکیده

1

سابقه و هدف :آزمونتوليدگازبهمنظوربررسیارزشغذاییموادخوراکیدرتغذیهداماستفادهمیشود.درآزمونتوليدگاز،
حجمگازت وليدشدهدرطولزمانانکوباسيونبااستتفادهازیتممتدلغيترخرتیبترازشمتیشتودوازایتططریتربرختی
فراسنجههایمربوطبهتخميرشکمبهایمادهخوراکیپيشبينیمیگردد.درطولسالهایگذشتته،مقققتيطتغذیتهدام،انتوا 

مدلهایغيرخریرابرایایطمنظورپيشنهادنمودهاند.اماگزارششدهاستکههرکدامازایطمدلها،فراستنجههتایتخميتر
شکمبهایرابادقتمتفاوتیپيشبينیکردهونتایجمتناقضیراارایهدادهاند.هدفازانجامایطآزمایش،مقایسهدقتتبرختیاز
مدلهایغيرخریدرپيشبينیکينتيمتوليدگازدرجيرههایمختلفبود .
مواد و روشها:برایانجامایطآزمایش،تعداد5جيرهغذاییبانسبتهایمختلفعلوفهبهکنستانتره ،50:50،40:60،30:70
60:40و)70:30تهيهشدند.موادخوراکیمورداستفادهبرایتهيهایطجيرهها،شاملعلوفهیونجه،کاهگندم،دانهجتو،ستبو 
گندموکنجالهسویابودند.جهتبررسیکينتيمتخميرشکمبهایجيرههایآزمایشیازآزمونتوليتدگتازدر3دورهجداگانته
استفادهشد.درهردوره،مایعشکمبه،قبلازخوراکدهیصبقگاهیازتعداد3را گوسفندنرنژادمهربانمجهزبهفيستوالی
شکمبهایگرفتهشد.سپس،مقدار200ميلیگرممادهخشمازهرکدامازجيرههتایآزمایشتیبتههمتراه30ميلتیليتترمتایع
شکمبهبافریشدهبهداخلهریمازویالهایشيشهای در3تکرار)منتقلوهمهویالهادرپوشگتذاریشتدند.ویتالهتای
آمادهشده تعداد3عددویالهمبهعنوانبالنمدرنظرگرفتهشد)دردمای39درجهسانتیگرادانکوباسيونشدهوحجمگاز
توليدشدهدرزمانهای144،120،96،72،48،36،24،20،16،12،10،8،6،4،2ساعتپسازانکوباستيونببتتگردیتد.
نتایجبهدستآمده حجمگازتوليدشدهدرزمانهایمختلفانکوباسيون)بااستفادهازمدلهتایاکسپونانشتيال،اکسپونانشتيال

همراهبافازتأخير،ميچرلينگ،کورکمز-اوکارد وویبولبرازششدند.نکوییبرازشمدلهابااستفادهازآمتارههتایميتانگيط
مربعاتخرا،ضریبتبييط،انقرافمرلرميانگيطباقيمانده،ميانگيطدرصدخرتاوکتارآیینستبیانجتامشتد.ازآزمتونهتای
دوربيط-واتسونومعياراطالعاتآکائيمنيزبهمنظورانتخاببهتریطمدلاستفادهشد .
یافتهها:نتایجنشاندادمدلهاازنظرپيشبينیپتانسيلتوليدگازتفاوتمعنیداریبتاهتمنداشتتند.متدلاکسپونانشتيالدارای
بيشتریطمقدارميانگيطمربعاتخرا ،)35/74انقرافمرلرميانگيطباقيمانده ،)4/67ميانگيطدرصدخرا )4/46وکمتتریط
مقدارضریبتبييط )0/970بود .)P<0/05کمتریطمقدارميانگيطمربعاتخرتا )2/63وانقترافمرلترميتانگيطباقيمانتده
*نویسندهمسئول zaboli@basu.ac.ir:
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)1/13نيزدرمدلویبولمشاهدهشد .)P<0/05کارآیینسبیمدلویبولنسبتبهسایرمدلهاباالتربود.بيشتریط )56/18و
کمتریط )23/29مقدارآمارهمعياراطالعاتآکائيمبهترتيبدرمدلهایاکسپونانشتيالوویبتولمشتاهدهشتد.مقتدارآمتاره
دوربيط-واتسوندرمدلهایاکسپونانشيال،اکسپونانشيالهمراهبافازتأخير،ميچرلينگ،کورکمز-اوکارد وویبتولبتهترتيتب
0/955،1/187،1/187،0/260و1/653بود.
نتیجهگیری:بهطورکلی،نتایجایطتققيرنشاندادکهمدلاکسپونانشيالکينتيمتوليدگازجيرههایمتوردآزمتایشرابتادقتت
کمتریپيشبينیکردوباالتریطدقترانيزمدلویبولداشت .
واژههای کلیدی:آکائيم،کارآیینسبی،کينتيمتوليدگاز،مدلهایغيرخری،نکوییبرازش 

مقدمه

اکسپونانشيالدربيشتترمتوارددرپتيشبينتیکينتيتم

تعييطارزشغذاییمتوادختوراکی،اطالعتاتبتا

تخميرشکمبهایدرآزمونتوليدگتازازدقتتکتافی

ارزشیدرموردخصوصياتکمیوکيفیموادمغذی

برخوردارنيست .)3زیرافرآینتدتخميترشتکمبهبتر

موجوددرآنارائهمیدهد.برایایطمنظورازروش-

پایهفعاليتجمعيتميکروبیآناستوازآنجائيکته

هایمختلفیاستفادهمیشتود.یکتیازایتطروشهتا

منقنیرشدميکروبهابصورتزیگموئيتدیاستت،

آزمونتوليدگازاستکهاولتيطبتارتوست منتمو

لذااستفادهازمدلاکسپونانشيالکهدارایساختارغير

همکاران  )1979ابدا ومعرفیگردیتدوبعتدازآن

زیگموئيتتدیاستتت،باعتتثافتتزایشخرتتادرآنتتاليز

توس مقققيطمختلفبرورگستتردهایبکتارگرفتته

دادههایحاصلازآنمیگتردد.لتذادرحتالحاضتر


شد .)12آزمونتوليدگتاز اطالعتاتبتاارزشتیدر

انوا مدلهایغيرخریدیگتری،بترایدستتيابیبته

رابرهباکينتيمهضمخوراکارائهمتیدهتد.درایتط

بهتریطکينتيمتوليتدگتازتوست مقققتيطمختلتف

روش،اندازهگيریمقدارگازتوليدشدهدرطولزمان

پيشنهادشدهاست  .)16بعنوانمثالمیتوانبهمدل-

انکوباسيونباعثمیشودکهسترعتهضتمختوراک

هایاکسپونانشيالهمتراهبتافتازتتأخير،2کتورکمز-

درشکمبهوفراسنجههایکينتيمتخميرشکمبهایآن

اوکارد ،3ميچرلينگ4وویبتول5اشتارهکتردکتهدر

پيشبينیشود .)12برایارزیابیدادههایحاصتلاز

دهههایگذشتهتوس مقققيطمختلفبرایبررستی

آزمونتوليدگازبهیممدلمناستبنيتازاستتکته

تکنيمتوليدگازاستفادهشدهاست .متدلميچرلينتگ

بتواندتوليدگازرادرطولزمانانکوباسيونتوصتيف

کهدرابتداجهتمرالعاتمربوطبهرشدگياهمعرفی

کندوباتوجهبهاینکهمنقنیتوليدگتازیتمشتکل

شدهبود،بعدهابهوسيلهسایرمقققيطبرایپيشبينی

لگاریتمیدارد،لذابرازشدادههتایحاصتلازآنبتا

توليدگازوتخميرشکمبهمورداستفادهقترارگرفتت

استفادهازیممدلغيرخریصورتمیگيترد .)19

5و.)19همچنيطمدلکتورکمز-اوکتارد بتایتم

اوليطمدلیکهبرایتوصيفتوليدگازوخصوصيات

ساختارلگاریتمی،برایپيشبينیروندتجزیتهپتذیری

هضتتمختتوراکمتتورداستتتفادهقتترارگرفتتت،متتدل

خوراکهادرشکمبهارائهشد .)7مدلویبولکتهدر

اکسپونانشيال1بودکهتوس منموهمکاران )1979
بکارگرفتهشد .)12گتزارششتدهاستتکتهمتدل

2. Exponential with lag time
3. Korkmaz-Uckardes
4. Mitscherling
5. Weibull

1. Exponential
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ابتدابرایتوصيفتوابعرشداستفادهشدهبود،بعدها

پروتئيطخام،اليافنامقلولدرشویندهخنثیوالياف

جهتبررسیکينتيمتخميرشکمبهمورداستفادهقرار

نامقلولدرشتویندهاستيدی)بتراستا روشهتای

گرفت .)6بهمنظتوربررستیدقتتایتطمتدلهتادر

استانداردتعييطشدند 1و.)20آزمونتوليدگتازبتا

پتتيشبينتتیوتوصتتيفنتتتایجآزمتتونتوليتتدگتتازاز

استفادهازویالهتایشيشتهای100ميلتیليتتریدر3
7

آمارههایمختلفیاستتفادهمتیشتودوایتطآمتارههتا

دوره 6روزهوبهطورجداگانتهانجتامشتد .)11در

تواناییوانعرافپذیرییممدلرادرمقایسهبامدل

هردوره،مایعشکمبهموردنياز،قبلازختوراکدهتی

دیگرنشتانمتیدهنتد .)15ازجملتهایتطآمتارههتا

صبقگاهیازسهرا گوسفندنترنتژادمهربتان4-5

متتیتتتوانميتتانگيطمربعتتاتخرتتا،1ضتتریبتبيتتيط،2

ساله باميانگيطوزن60کيلوگرم)مجهزبهفيستوالی

انقرافمرلرميانگيطبتاقیمانتده،3ميتانگيطدرصتد

شکمبهایگرفتهشد.ایطگوسفندانبهطورروزانتهدر

خرا4ونيتزآزمتونهتایدوربتيط-واتستون5ومعيتار

دووعدهغذاییصتب وعصتربتااستتفادهازعلوفته

اطالعاتآکائيم6رانامبرد.باتوجهبتهمتواردفتو 

یونجتتهوکنستتانتره حتتاویمتتوادختتوراکیمتتورد

هدفازپژوهشحاضربررسیدقتبرخیازمتدل-

آزمایش)ومرابرپيشنهاد)2007 NRCتغذیتهمتی-

هایغيرخریدرپيشبينیکينتيمتوليدگتازبتودو

شدند.ایطحيواناتاز 10روزقبلبهجيرهموردنظر

برایایطمنظورازپنججيرهغذاییباسروحمختلتف

عتتادتدهتتیشتتدندودرطتتولایتتطمتتدتبتتهآب

علوفهبهکنسانترهاستفادهشد .

آشاميدنیسالم،نمتموآجترمعتدنیدسترستیآزاد
داشتند.مایعشکمبهازهرگوسفند،بااستفادهازپمپ

مواد و روشها
ایط آزمایش در سالهای  1396تا  1397و در

جمعآوری،رویهمریختتهشتدهوبتاحفتجدرجته

گروهعلومدامیدانشگاهبوعلیسيناانجامشد.مواد

حرارتوشترای بتیهتوازیدرداختلفالستمبته

خوراکی مورد استفاده در ایط آزمایش شامل علوفه

آزمایشگاهمنتقلوسپسبتااستتفادهازپارچتهچهتار

گندم و کنجاله

الیهمتقالصافوبهنسبت1به2بامقلتولبتافرو

سویا بودند که در قالب تعداد  5جيره با نسبتهای

درمجاورتگتازدیاکستيدکتربطمخلتوطگردیتد.

علوفه به کنسانتره   60:40 ،50:50 ،40:60 ،30:70و

مقدار30ميلیليترازمایعشکمبهبافریشدهبهداخل

)70:30درنظرگرفتهشدند جدول .)1

هریمازویالهایشيشهایکهحاوی200ميلیگترم

یونجه ،کاه گندم ،دانه جو ،سبو

خالءوازطریردریچهفيستوالگرفتهشتدوپتساز

ابتدادرصدمادهخشمموادخوراکیتعييطشدو

مادهخشمنمونه در3تکرار)بودند،ریختهشتدهو

سپسایطموادبااستفادهازآسيابروميزیمجهزبته

دربویتتالهتتابتتادرپتتوشآلومينيتتومیپتتر شتتد.

الم2ميلیمتریآسيابشدندودرقالبجيترههتای
فو مورداستفادهقرارگرفتند.درصدمتادهخشتمو
ترکيبشتيمياییاقتالمختوراکی درصتدمتادهآلتی،
1. Mean squares errors
2. Coefficient of determination
3. Residual mean absolute deviation
4. Mean percentage error
5. Durbin Watson test
6. Akaike's Information Criterion

7. Run
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جدول  :1ترکیب جیرههای مورد استفاده در آزمایش(برحسب درصد)
)Table 1. Composition of studied rations (based on percentage
موادخوراکی
70F:30C

60F:40C

50F:50C

40F:60C

30F:70C

64.15

55.00

45.83

36.65

27.50

 26.25

 35.00

 43.75

 52.50

 61.25

Soybean meal

 0.75

 1.00

 1.25

1.50

 1.75

Wheat bran

 3.00

 4.00

 5.00

 6.00

 7.00

 5.85

 5.00

 4.17

 3.35

 2.50

 2.17

 2.28

 2.39

 2.50

 2.62

Feed-stuffs

علوفهیونجه
Alfalfa hay

دانهجو
Barley grain

کنجالهسویا
سبو گندم
کاهگندم
 Wheat straw
انرژیقابلمتابوليسم
) Metabolizable energy* (Mcal/kg DM

*انرژیقابلمتابوليسمبراسا جدول)2007 NRCبرآوردگردید  .)14

* Metabolizable energy was estimated based on NRC (2007).
Forage(F) to concentrate(C) ratio

تعداد3عددویالهتمبتهعنتوانبالنتم بتدون

پسازانکوباسيون ببتتگردیتد مراحتلفتو در3

اضافهکردننمونهخوراک)درنظرگرفتتهشتدهودر

دوره144ساعتهوبهطتورجداگانتهانجتامگرفتت).

نهایت،همهویالهاپسازآمادهشدن،بهداخلحمام

جهتپيشبينیحجمگازتوليتدشتدهدرزمتانهتای

بطماریبادمای39درجهسانتیگرادمنتقتلشتدندو

مختلفانکوباسيوناز5مدلغيرخریاستتفادهشتد

حجمگازتوليتدشتدهدرزمتانهتای،10،8،6،4،2

جدول .)2

144،120،96،72،48،36،24،20،16،12ستتاعت
جدول  :2توصیف مدل های ریاضی غیرخطی استفاده شده در این مطالعه
Table 2. Description of nonlinear mathematical models used in this study
فراسنجههایساختاری
معادله
مدل
Shape parameter
Equation
Model
)
) Exponential (EXP
)
)Exponential with lag time (EXPL
)
b
)Mitscherling (MIT
b
) Korkmaz-Uckardes (KOR
b
)Weibull (WEB
:yحجمگازتوليدشدهدرزمان:A،tپتانسيلتوليدگاز:c،سرعتتوليدگازو:expعددنپر  )2/7182182884...

دامنه 
 Domain
t≥0
t≥0
t≥0
t≥0
t≥0

)…у: volume of gas at time t, A: asymptotic gas volume, c: rate parameter and EXP: Napier’s constant (2.718218284

دادههایبهدستآمده حجمگازتوليتدشتدهدر

متتدلهتتایمتتوردنظتتربتترازشدادهشتتدندونتتتایج

زمانهایمختلتفانکوباستيون) بتااستتفادهازرویته

بهصتورتميلتیليتترگتازتوليتدشتدهبتهازای200


رگرسيونغيرخری1درنرمافزار SPSSنسخه)16به

ميلیگرممادهخشتمبيتانشتد.بتهمنظتوربررستی

نکوییبرازشمدلهاازمقادیرميانگيطمربعاتخرتا،

1. Nonlinear regression
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ضریبتبييط،انقرافمرلترميتانگيطبتاقیمانتدهو

ميانگيطهابااستفادهازآزمونتوکیدرسر خرای5

ميانگيطدرصدخرابهدستآمدهازهرمتدلاستتفاده

درصدصورتگرفت.

شد )15همچنتيطبترایبررستیدقتتمتدلهتادر
نتايج و بحث

بتترازشدادههتتاازآزمتتونهتتایکتتارایینستتبی ،)15
دوربيط-واتسون  )4ومعيتاراطالعتاتآکائيتم )2

نتایجمربوطبهترکيتبشتيمياییمتوادختوراکی

استفادهشد.آناليزآماریفراسنجههایپيشبينتیشتده

مورداستفادهدرایطآزمایشدرجدول3ارائتهشتده

توس هرمدل فراسنجههتایپتانستيلتوليتدگتازو

است.مرابرجدولفو درصدمادهخشم،مادهآلی،

سرعتتوليدگاز)ونيزفراسنجههاینکتوییبترازش

پروتئيطخام،اليافخاممقلتولدرشتویندهخنثتیو

مدلها ميانگيطمربعاتخرا،ضریبتبييط،انقتراف

اليافخاممقلولدرشویندهاسيدیدراقالمخوراکی

مرلرميانگيطباقیماندهوميتانگيطدرصتدخرتا)بتا

استفادهشدهدرایطآزمایش،تاحتدودزیتادیمشتابه

استفادهازرویه GLMبرنامه،1999 SASنستخه)8

نتایجسایرمقققيطبود .

درقالبطرحکتامالا تصتادفیانجتامشتدومقایسته
جدول  :3ترکیب شیمیایی مواد خوراکی مورد استفاده در این آزمایش (بر حسب درصد ماده خشک)
)Table 3. Chemical composition of feed-stuffs used in this study (based on DM %
ایدیاف
اندیاف
پروتئيطخام
مادهآلی 
مادهخشم
مادهخوراکی
Feed-stuff
علوفهیونجه
Alfalfa hay
کاهگندم
Wheat straw
دانهجو
Barley grain
سبو گندم
Wheat bran
کنجالهسویا
Soybean meal

DM

OM

CP

NDF

ADF

92.67

93.05

13.93

48.31

36.62

94.36

90.10

3.52

70.11

45.95

92.76

97.39

11.51

26.31

5.89

90.11

94.00

12.62

41.97

23.89

90.74

92.21

43.39

29.00

6.50

Dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), neutral detergent fiber (NDF) and acid detergent fiber (ADF).



دریممرالعهکتهبتررویارزشغتذاییعلوفته

نيزبهنتایجسایرمقققيطبسيارنزدیمبتود.بترایتط

یونجه،کاهگندمودانهجوانجامگرفتتهبتود،درصتد

اسا ،درصدمادهخشم،مادهآلتی،پتروتئيطختام،

مادهآلی،پروتئيطخام،اليافخاممقلولدرشتوینده

اليافخامنامقلولدرشتویندهخنثتی واليتافختام

خنثی واليافخاممقلولدرشویندهاستيدی علوفته

نامقلولدرشویندهاسيدیدرکنجالهسویابتهترتيتب

یونجهبهترتيب 44/1،15/6،96/9و 33/1درصد،در

11/69،46/09،93/38،89/25و7/50درصتتتدودر

کاهگندم79/5،3/30،93/5و54/3درصدودردانته

سبو گنتدمنيتزبتهترتيتب،18/75،94/09،89/76

جونيز17/8،12/1،97/5و10/7درصدگزارششد

40/28و10/56درصدگزارششد .)9بهطورکلی،

کهتاحدودزیادیبهنتایجمانزدیمبود .)16نتتایج

ارزشغذاییموادخوراکیبتهعوامتلبستيارزیتادی

مربوطبهترکيبشيمياییکنجالهسویاوسبو گندم
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بستگیداردکهمهمتتریطآنهتاشتاملنتو ختوراک،

توجهبهساختارریاضیمعادلهدرهترمتدلمتفتاوت

واریتهونقوهعملآوریآنمیباشد  .)10

بتتود.بتتهعبتتارتدیگتتر،فراستتنجهستتاختاریجهتتت

نتایجمربوطبهفراستنجههتایتخميترشتکمبهای

تصقي ساختارمنقنیبهمدلاضافهمتیشتودولتذا

پيشبينیشدهتوس متدلهتایمتوردمرالعتهشتامل

مقدارآنباتوجهبهنو معادلههرمدل،درمدلهتای

پتانستتيلتوليتتدگتتاز ،)Aفراستتنجهستتاختاری ،)b

مختلفمتفاوتمتیباشتد دردامنته0/603درمتدل

سرعتتوليدگاز )cونيززمانتأخير )Lدرجدول

ویبتتولتتتا145/170درمتتدلکتتورکمز-اوکتتارد ).

شماره4ارایهشدهاست.مرابرجتدولفتو ،مقتدار

گزارششدهاستکهفراسنجهساختاری فاقتدارزش

پتانسيلتوليدگازدرمدلهایمتوردمرالعته،تفتاوت

بيولوژیکیمتیباشتد،لتذامقایستهایتط فراستنجه در

معنیدارینشانندادندومقتدارآندردامنته119/33

مدلهایمختلفصتقي نيستت.بتهعبتارتدیگتر،


درمدل اکسپونانشيال)تا  124/64درمتدلویبتول)

وجتتودفراستتنجهستتاختاریدرمتتدلهتتایویبتتول،

ميلیليتربهازای200ميلیگرممتادهخشتمختوراک

ميچرلينتتگوکتتورکمز-اوکتتارد ازطریتترتصتتقي 

قرارداشتت.فراستنجهستاختاریفقت درستهمتدل

ساختارمنقنیتوليدگاز،سببافزایشانعرافپذیری

ميچرلينگ،کورکمز-اوکارد وویبتول بترآوردشتد

ایطمدلهادرمقایسهبامدلاکسپونانشيالشتدهودر

مدلهای اکسپونانشيالواکسپونانشيالهمراهبتافتاز

نهایتسببافزایشدقتآنهادربرازشدادههاشتده

تأخيرفاقدفراسنجهساختاریبودنتد)ومقتدارآنبتا

استکهدرادامهبهآنخواهيمپرداخت  .)6

جدول  :4مقایسه فراسنجههای کینتیک تخمیر شکمبهای برآورد شده بوسیله مدل های مورد مطالعه
Table 4. Comparison of the ruminal fermentation kinetic parameters estimated by the studied models

مدلها

فراسنجهها
Parameters

EXP

EXPL

MIT

مقدارP
KOR

WEB

P-value

A

119.33

122.670

123.06

121.88

124.64

0.1382

c

0.069 a

0.050 c

0.048 c

0.06 b

0.036 d

 <.0001

-

0.848

145.170

0.603

-

b

-

3.320
L
هابهترتيب:EXPاکسپونانشيال:EXPL،اکسپونانشيالهمراهبافازتأخير:MIT،ميچرلينگ:KOR،کورکمز-اوکارد و:WEBویبولبودند .
مدل 

:Aپتانسيلتوليدگاز ميلیليتربر200ميلیگرممادهخشم):b،فراسنجهساختاری:c،سرعتتوليدگاز ميلیليتربرساعت)و:Lفازتأخير ساعت) 
ميانگيطهایدارایحروفمتفاوتدرهرردیفدارایتفاوتمعنیداردرسر خرای5درصددرآزمونتوکیهستند .

Models were EXP: Exponential, EXPL: Exponential with lag time, MIT: Mitscherling, KOR: Korkmaz-Uckardes
and WEB: Weibull.
A: asymptotic gas volume (ml/200mg DM), b: shape parameter, c: rate parameter (ml.h-1) and L: lag time (h).
Mean within rows followed by different superscripts are statistically different (P<0.05) by the test of Turkey’s.

همچنيط،تغييرساختارمنقنیتوليتدگتازممکتط

متتدلاکسپونانشتتيالبيشتتتریط 0/069ميلتتیليتتتربتتر

استسببتغييرشيبمنقنیشتدهوسترعتتوليتد

ساعت)ودرمدلویبولکمتریط 0/036ميلیليتربتر

گازرادرمدلهتایدارایفراستنجهستاختاریتغييتر


).دربيطمدلهتایمتورد

ساعت)مقداربود P<0/05

دهد.برایطاسا ،همانرورکهدرجدول4مشتاهده

مرالعه،فق مدلاکسپونانشيالهمتراهبتافتازتتأخير

میشود،مقدارسرعتتوليدگاز درمتدلهتایمتورد

دارایفراسنجهزمانتأخير )Lبود.ازآنجائيکهستایر

مرالعهدارایتفاوتمعنیداریبودندو مقتدارآندر

مدلهافاقتدایتطفراستنجهبودنتد،لتذامقایستهایتط
6
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فراسنجهدرمدلهایمختلفقابلانجامنبتود.مشتابه

ترکيبشيمياییآن)،ستایراجتزایجيتره،جمعيتت

نتایجما،دریمتققيرکتهبتررویکينتيتمتخميتر

ميکروبیمایعشکمبهومدلغيرخریاستتفادهشتده

شکمبهایعلوفهیونجتهبتهروشآزمتونتوليتدگتاز

میباشد.لذاممکطاستکهمقتدارآندرآزمایشتات

انجامشد،مقدارفراسنجه پتانسيلتوليدگازدرطتول

مختلفوموادخوراکیمختلفمتفاوتباشد .

 144ساعتانکوباسيونودرمدلهایاکسپونانشتيال،

نتتایجمربتوطبتهفراستتنجههتاینکتوییبتترازش

ویبتتول،ميچرلينتتگوکتتورکمز-اوکتتارد تفتتاوت

مدلهادرجدولشماره5آوردهشتدهاستت.مرتابر


معنیدارینشانندادند.امامقدارسرعتتوليدگازدر


جدولفو ،مقدارميانگيطمربعتاتخرتا )MSEدر

مدلاکسپونانشيال 0/105ميلیليتربرساعت)بهطور

مدل اکسپونانشيال بيشتریطودرمدل ویبول کمتتریط


معنیداریبيشترازمدل ویبول  0/064ميلتیليتتربتر

مقداربود .)P<0/05مقدار ضریبتبييط )R2نيزدر

ساعت)بود .)22همچنتيط،مرالعتهدیگتریکتهبتر

مدلاکسپونانشيال کمتریطودرمدل ویبول بيشتتریط

رویستتيالژذرتدرطتتول96ستتاعتانکوباستتيون

مقداربود )P<0/05کهبانتتایجمربتوطبتهميتانگيط

صورتگرفت،مقدار پتانسيلتوليدگاز درمدلهتای

مربعاتخراهمخوانیداشت الزمبهذکراستتکته

اکسپونانشيال،ميچرلينگوویبولتفتاوتمعنتیداری

بيطمقدارميانگيطمربعاتخراوضریبتبييطارتباط

نشانندادند .)23مقدارفراسنجههایکينتيمتخميتر

عکسوجوددارد.بهعبارتدیگر،هرجاکتهمقتدار

شکمبهایپيشبينیشده پتانسيلتوليدگازوسرعت

ميانگيطمربعاتخرابيشترباشد،مقدارضریبتبيتيط

توليدگاز)درموادخوراکیمختلتف،بتهفاکتورهتای

کمتراستوبرعکس) .

متعددیوابستهاستکهمهتمتتریطآننتو ختوراک
جدول  :5مقایسه مدلها بر اساس فراسنجههای نکویی برازش آنها
Table 5. Comparison of the models for their goodness of fit parameters
مدلها
فراسنجهها

مقدارP

P-value
Parameters
WEB
KOR
MIT
EXPL
EXP
<.0001
2.63b
10.91b
7.18b
7.25b
35.74a
MSE
<.0001
0.998a
0.992c
0.995b
0.994b
0.970d
R2
<.0001
1.13d
2.31b
1.83c
1.87c
4.67a
RMAD
<.0001
-0.27b
-0.86c
-0.58c
-0.64c
4.46a
MPE
مدلهابهترتيب:EXPاکسپونانشيال:EXPL،اکسپونانشيالهمراهبافازتأخير:MIT،ميچرلينگ:KOR،کورکمز-اوکارد و:WEBویبولبودند .
:MSEميانگيطمربعاتخرا:R2،ضریبتبييط:RMAD،انقرافمرلرميانگيطباقيماندهو:MPEميانگيطدرصدخرا 
ميانگيطهایدارایحروفمتفاوتدرهرردیفدارایتفاوتمعنیداردرسر خرای5درصددرآزمونتوکیهستند .
Models were EXP: Exponential, EXPL: Exponential with lag time, MIT: Mitscherling, KOR: Korkmaz-Uckardes
and WEB: Weibull.
MSE: mean squares errors, R2: coefficient of determination, RMAD: residual mean absolute deviation, MPE: mean
percentage error.
Mean within rows followed by different superscripts are statistically different (P<0.05) by the test of Turkey’s.


براسا نظرمقققتيط،مقتدار ميتانگيطمربعتات

یممدلبهترتيبزیادوکمباشد،نشاندهنتدهدقتت

خراوضتریبتبيتيط درمتدلهتایتوصتيفکننتده

پایيطترآنمدلمیباشد.امااگرایطمقادیربهترتيتب

آزمونتوليدگازمیتواندمعيارمناسبیبرایقضتاوت

کموزیادباشند،نشاندهندهدقتباالیآنمدلاست

دقتمدلوانتخابآنباشدوگزارششدهاستکه

.)8باتوجهبهمقدارميانگيطمربعاتخراوضتریب

اگرمقدار ميانگيطمربعاتخرتاوضتریبتبيتيطدر

تبيتتيطبتتهدستتتآمتتده،مشتتخهشتتدکتتهمتتدل
7
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اکسپونانشيال بخاطرداشتطبيشتتریطمقتدار ميتانگيط

نشاندهندهتواناییبهترآنمتدلدربترازشدادههتاو

مربعاتخراوکمتریطمقدارضریبتبيتيط،کمتتریط

دقتآناست .)15همچنيطمقتدارميتانگيطدرصتد

دقترادربيطهمهمدلهتاداشتت.همچنتيط،متدل

خرا )MPEدرمدل اکسپونانشيال  بتامقتدار )4/46

ویبولبهخاطرداشتطکمتریطمقدارميانگيطمربعتات

بهطورمعنیداریبيشترازسایرمدلهابودوکمتتریط

خراوبيشتریطمقدارضریبتبييطبتاالتریطدقتترا

مقدارآنهمدرمدلهای اکسپونانشيالهمراهبتافتاز

هایموردمرالعهازنظرپيشبينیکينتيتم

دربيطمدل

تأخير،ميچرلينگوکورکمز-اوکارد بت هدستتآمتد

توليدگازداشت.مشابهنتایجمتا،دربررستیکينتيتم

 .)P<0/05

تخميرشکمبهایسيالژذرتمشخهشدکتهمقتدار

مقدارآماره ميانگيطدرصدخرتا نشتاندهنتدهآن

ميتتانگيطمربعتتاتخرتتاوضتتریبتبيتتيطدرمتتدل

استکهآیامقادیرپيشبينیشتدهتوست یتممتدل

اکسپونانشتتيالدرمقایستتهبتتامتتدلهتتایویبتتولو

نسبتبهمقادیرمشاهدهشتده،بتيشبترآوردیتاکتم

ميچرلينگ بهترتيببيشتریطوکمتریطمقداربود کته

برآوردشدهاستتیتاخيتر.براستا آمتارهميتانگيط

نشاندهندهدقتکمترمدلاکسپونانشتيالدرمقایسته

درصدخرا،اگرمقادیرپيشبينیشدهتوس یممدل

باسایرمدلهابتود .)23درمرالعتهدیگتریکتهبتا

نسبتبهمقادیرمشاهدهشدهبيشترباشد بيشبرآورد

استفادهازمدلکورکمز-اوکارد بتررویتعتداد12

شدهباشد)،مقدار ميانگيطدرصدخرا منفیودرغير

منقنیتوليدگازدرعلوفهیونجهانجامگرفت،مقتدار

ایطصورتمثبتاست.همچنتيط،اگترمقتدارآمتاره

ميتتانگيطمربعتتاتخرتتاوضتتریبتبيتتيطبتتهترتيتتب

ميانگيطدرصدخرابهعتددصتفرنزدیتمتترباشتد،

15/854و0/9853گزارششتدکتهبتهنتتایجمتاتتا

نشاندهندهنکوییبرازشبهترودقتبتاالتر آنمتدل

حدودینزدیمبود .)7بررسیمنقنیهایتوليدگاز

میباشد .)15مقتدارميتانگيطدرصتدخرتادرمتدل

درسيالژ 15نو علوفتهمختلتفنيتزنشتاندادکته

ویبتتولدرمقایستتهبتتاستتایرمتتدلهتتابتتهعتتددصتتفر

مقدارميانگيطمربعاتخرادرمدلهایاکسپونانشيال،

نزدیمتربود )-0/27ونشتاندهنتدهنکتوییبترازش


اکسپونانشيالهمراهبافازتتأخيروویبتولبتهترتيتب

بهترایطمدلنسبتبهسایرمدلهابود.مشتابهنتتایج

 3/46،23/8و 3/34بود .)6درتأیيدنتایجما،ستایر

ما،درتققيقیکهبتامقایستهمتدلهتایغيترخرتی

مرالعاتنيزمقدارميتانگيطمربعتاتخرتاوضتریب

مختلفجهتبررسیکينتيمتخميرشکمبهایعلوفه


تبييطبهدستآمدهازمدل اکسپونانشيال رابتهترتيتب

یونجهانجاموازآمارههتایانقترافمرلترميتانگيط

بيشتروکمترازسایرمدلهاگزارشکردندکتهنشتان

باقيماندهوميانگيطدرصدخرابهعنوانابتزارنکتویی

دهندهدقتکمترمدلاکسپونانشيالدرمقایسهباسایر

برازش استفادهشدهبود،مقدار انقرافمرلرميانگيط

هامیباشد 15و .) 21

مدل

باقيماندهدرمدلاکسپونانشيال )2/262باالتریطودر

مرابرجتدول 5مقتدارانقترافمرلترميتانگيط

مدل ویبول )1/004کمتریطمقداربودکتهنشتانداد

باقيمانده )RMADدرمدل اکسپونانشيال بيشتتریطو

مدلاکسپونانشتيالکمتتریطومتدلویبتولبتاالتریط

درمدلویبولکمتریطمقتداربتود .)P<0/05مقتدار

دقتراداشتند.همچنيط،مقدار آمارهميانگيطدرصتد

انقرافمرلرميانگيطباقيمانده بهعنوانیمشاخصی

خرا درتققيرفو نيز درمتدلهتای اکسپونانشتيال،

ازنکوییبرازشاست.هرچقدرمقدارایتطآمتارهدر

ميچرلينتتگ،ویبتتولوکتتورکمز-اوکتتارد بتتهترتيتتب

یممدلکوچمترباشد بهصفرنزدیتمتترباشتد)،

-1/279،-1/394،2/786و-1/745گتتزارشوبيتتان
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شدکهمدل اکسپونانشتيال کمتتریطدقتترادربتيط

نتایجمربوطبهکارایینسبی )REمدلهانستبت

مدلهایمرالعهشدهداشت .)22درمرالعهدیگتری

بهیکدیگر،درجدول6ارائهشدهاست.آمارهکارآیی

همکهبهمنظوربررسیکينتيمتوليدگازدرجيرههای

نسبی براسا نسبتميانگيطمربعاتخرادرمدلj

غذاییحاوی60درصدیونجهباسروحمختلفدانته

بر ميانگيطمربعاتخرادرمدلiبتهدستتآمتد.بته

ذرتوگليستترولانجتتامگرفتتت،مقتتدارآمتتارههتتای

عبارتدیگر،اگرمقدارکارآیینسبیبهدستآمتدهاز

انقرافمرلرميانگيطباقيماندهوميانگيطدرصدخرا

مقایسهدومدلiو،jبزرگتراز1باشد

)،

درمدلاکسپونانشيال بهترتيب4/03و15/4گتزارش

یعنیکارایینسبیمدل jکمترازمتدلiاستتوبتر

شدکهبهطورمعنتیداریبيشتترازمتدلهتایدیگتر

ایطاسا متدلiنستبتبتهمتدلjنکتوییبترازش

متتدلهتتایفتترانس،گتتومپرتزولجستتتيم)بتتودو

بهتریدارد  .)15

نشاندهندهنکوییبرازشضعيفترمدل اکسپونانشيال

درمقایسهبامدلهایموردمرالعهبود  .)15
جدول  :6کارآیی نسبی ( )REمدل ها نسبت به یکدیگر
Table 6. Relative efficiency (RE) of the models relative to each other
Modeli

Modelj
EXP

EXPL

MIT

KOR

WEB

EXP

1.000

0.203

0.201

0.305

0.074

EXPL

4.930

1.000

0.990

1.505

0.363

MIT

4.978

1.010

1.000

1.519

0.366

KOR

3.276

0.665

0.658

1.000

0.241

WEB

13.589

1.757

1.730

4.148

1.000

مدلهابهترتيب:EXPاکسپونانشيال:EXPL،اکسپونانشيالهمراهبافازتأخير:MIT،ميچرلينگ:KOR،کورکمز-اوکارد و:WEBویبولبودند .

Models were EXP: Exponential, EXPL: Exponential with lag time, MIT: Mitscherling, KOR: Korkmaz-Uckardes
and WEB: Weibull.

باتوجهبهجدولفو ،مقدارکارآیینسبیمدل-

مقایسهباسایرمدلها ،کمتریطنکوییبرازشراداشته

هایاکسپونانشيالهمتراهبتافتازتتأخير،ميچرلينتگ،

است.اماکارایینسبیمدلویبولنسبتبهمدلهتای

کتتورکمز-اوکتتارد وویبتتولنستتبتبتتهمتتدل

اکسپونانشتتيال،اکسپونانشتتيالهمتتراهبتتافتتازتتتأخير،

اکسپونانشتتتيالبتتتهترتيتتتب3/276،4/978،4/930و

ميچرلينگوکتورکمز-اوکتارد بتهترتيتب،13/589

 13/589بودکهنشان داددربيطمدلهایفو ،متدل

1/730،1/757و4/148بود بزرگتراز)1کهنشتان

ویبول باالتریطکارآیینسبی راداشت نکوییبترازش

دادمدلویبولدرمقایسهباستایرمتدلهتا،بتاالتریط

برابربهترازمتدل اکسپونانشتيال

نکوییبرازشراداشتهاست.بتهعبتارتدیگتر،متدل

بود).همچنيط،مرابرجدولفو مقدارکارآیینسبی

اکسپونانشيال درمقایسهباسایرمدلهاکينتيمتخمير

مدل اکسپونانشيال نسبتبهمتدلهتای اکسپونانشتيال

شکمبهایجيرههایموردآزمایشرابادقتتکمتترو

همراهبافازتأخير،ميچرلينگ،کتورکمز-اوکتارد و

مدل ویبول بادقتبيشتریپيشبينیکتردهاستت.در

ویبولبهترتيب 0/305،0/201،0/203و 0/074بتود

یتتمتققيتتردرخصتتويبررستتیکينتيتتمتخميتتر

کوچمتراز،)1کهنشاندادمتدلاکسپونانشتيالدر

شکمبهایسيالژذرتبااستفادهازمدلهتایویبتول،

آن

9

نشريه پژوهش در نشخواركنندگان ( ،)7شماره (1398 )4

ریچارد،ميچرلينگواکسپونانشيالمشتخهشتدکته

کتتارآیینستتبیمتتدلاکسپونانشتتيالبستتيارکمتتتراز

مقدارکارآیینسبی متدلویبتول 2/68برابتربهتتراز

مدلهایموردمرالعهبود  .)15


مدلاکسپونانشيالبودهاست.همچنيط،نکوییبترازش

نتایجمربوطبهآزمونآکائيمدرجتدول7آمتده

مدلهایاکسپونانشيالهمراهبافازتأخيروميچرلينگ

است.براسا جدولفو ،دربيطمتدلهتایمتورد

نيزدرمقایسهبامدلاکسپونانشيالبهتربودودربتيط

مرالعه،مدل اکسپونانشيال بيشتتریط )56/18ومتدل

تمامیمدلها،مدلویبولبهتریطنکوییبترازشرادر

ویبول کمتریط )23/29مقدارمعياراطالعاتآکائيم

ایطخصويداشت .)23همچنيط،دریتمتققيتر

)AICراداشتتتندوایتتطنشتتاندادکتتهمتتدلهتتای

دیگرکهبرروییمجيترهحتاوییونجتهوستروح

اکسپونانشيالوویبولبهترتيتبکمتتریطوبيشتتریط

مختلفدانهذرتوگليسرولانجامگرفتهبود،مقتدار

نکوییبرازشرادربيطمدلهایموردمرالعهداشتند .


جدول  :7نتایج مربوط به آزمون آکائیک بعد از برازش مدل ها
مدلها
Model
EXP
EXPL
MIT
KOR
WEB

Table 7. Results related to Akaike test after fitting the models.
مجمو مربعاتباقيمانده معياراطالعاتآکائيم دلتاآکائيم
تعدادفراسنجهها
Number of parameters

2
3
3
3
3

RSS

 465.44
 87.58
 87.07
 132.54
31.57

AIC

 56.18
 34.55
 33.72
 40.88
23.29

∆AIC
 32.89
 11.26
 10.43
 17.59
0.00

وزنآکائيم
W

 1×10-7

-3

 3.6×10
 5.4×10-3
 2×10-4
0.9944

مدلهابهترتيب:EXPاکسپونانشيال:EXPL،اکسپونانشيالهمراهبافازتأخير:MIT،ميچرلينگ:KOR،کورکمز-اوکارد و:WEBویبولبودند.
:RSSمجمو مربعاتباقيمانده:AIC،معياراطالعاتآکائيم:ΔAIC،تفاوتبيطمدلباکمتریطمقدارAICباسایرمدلهاو:Wوزنآکائيم 
Models were EXP: Exponential, EXPL: Exponential with lag time, MIT: Mitscherling, KOR: Korkmaz-Uckardes
and WEB: Weibull.
RSS=Residual Sum of Squares, AIC=Akaike's Information Criterion, ΔAIC = the difference between model with the
lowest AIC and the other models, W= Akaike weight.

الزمبهذکراستکهآمارهمعياراطالعاتآکائيم

مختلفصورتگرفت،مقدارآمتارهمعيتاراطالعتات

نشاندهندهکيفيتنسبییممدلدرمقایسهباستایر

آکائيم درمدل اکسپونانشيال بيشترازستایرمتدلهتا

مدلهاستتومتدلبتاکمتتریطمقتدار آمتارهمعيتار


بود .)21دوفراسنجهمرتب باآزمونآکائيمکتهدر

اطالعاتآکائيم  باداشتتطبهتتریطنکتوییبترازش)

مقایسهبيطمدلهااستفادهمیشود،مقداردلتاآکائيتم

بهعنوانبهتتریطمتدلانتختابمتیشتود  18و.)21


)∆AICووزنآکائيم )Wمیباشند.مرابرجتدول

مشابهنتایجما،دریمتققيترکتهبتهمنظتوربررستی

،7مقتتداردلتتتاآکائيتتمدرمتتدلهتتایاکسپونانشتتيال،

کينتيمتخميرشکمبهایستيالژذرتانجتامگرفتت،

اکسپونانشتتيالهمتتراهبتتافتتازتتتأخير،ميچرلينتتگو

مقدارآمتاره معيتاراطالعتاتآکائيتم درمتدلهتای

کورکمز-اوکارد بهترتيب 10/43،11/26،32/89و

اکسپونانشيالوویبولبهترتيب18/686و15/53بتود

17/59بود.مقداردلتاآکائيتمازتفتاوتبتيطمعيتار

کهنشاندادنکوییبرازشمتدلویبتولبهتترازمتدل

اطالعاتآکائيممدلiبتامتدلیکتهکمتتریطمعيتار

اکسپونانشيالبود .)23همچنيط،درمرالعهایکتهبتر

اطالعاتآکائيمرادربيطهمهمدلهاداراباشتد در

رویتعداد23منقنتیتوليتدگتازدرمتوادختوراکی

اینجتتا،متتدل،)AICWEB=23.29بتتهدستتتمتتیآیتتد
10

سعید مرادی و خلیل زابلی

.)∆AIC=AICi-AICMinمرابریمقاعدهکلی،اگر

دوربيط-واتستونبتهعتدد  2مرکتزدامنتهدوربتيط-

∆AIC<2باشد،کيفيتنسبیمدلiقابلقبولاست.

واتسون)نزدیمترباشد،نشاندهندهوجودپراکنتدگی

اگربيط2<∆AIC<10باشد،کيفيتتنستبیمتدلi

مستقلدرمقادیرباقيمانده خراها)بتودهولتذامتدل

نسبتااضعيفواگر∆AIC >10باشد،کيفيتتنستبی

موردنظردارایدقتبيشتریدربترازشدادههاستت.

مدلiغيرقابتلقبتولمتیباشتد.بتهعبتارتدیگتر،

امااگرمقدارآمارهدوربيط-واتسونبهاعدادصفرویا

هيچکدامازمتدلهتای اکسپونانشتيال،اکسپونانشتيال

 4متترزدامنتتهدوربتتيط-واتستتون)نزدیتتمتتترباشتتد،

همراهبافازتأخير،ميچرلينگوکورکمز-اوکارد در

نشاندهندوجودنوعیختودهمبستتگیبتيطمقتادیر


مقایسهبامدلویبول  بهعنوانبهتریطمدل)ازکيفيت

باقيمانده خراها)وضعفمدلدربرازشدادههاست

قابلقبولدرنکوییبرازشدادههابرختوردارنبودنتد.

 .)22مرابرجدولشماره،8مقتدارآمتارهدوربتيط-

مرتتتابرجتتتدولشتتتماره،7مقتتتداروزنآکائيتتتم

واتستتوندرمتتدلویبتتول 1/653،نزدیتتمبتتهمرکتتز

)درمتتتتتدلهتتتتتایاکسپونانشتتتتتيال،

دامنه)ودرمدلاکسپونانشيال 0/260،درمرزدامنته)

اکسپونانشيالهمراهبافازتأخير،ميچرلينگ،کورکمز-

بودکتهنشتاندادمتدلهتایویبتولواکسپونانشتيال

اوکتتتارد وویبتتتولبتتتهترتيتتتب ،3/6×10-3،10-7

بتتهترتيتتببيشتتتریطوکمتتتریطدقتتتراازنظتتر


 2×10-4،5/4×10-3و0/9944بهدستآمد.بهعبارت

نکوییبرازشدادهها پيشبينتیتوليتد گتاز)داشتتند.


دیگر،مدلویبولدربيطمدلهتایمتوردبررستیبتا

مرابرجدولشماره،8دربتيطتمتامیمنقنتیهتای

احتمال99/44درصدبهعنوانبهتتریطمتدلانتختاب

توليدگازبررسیشدهدرایطمرالعهودرمتدلهتای

شتتد.همچنتتيط،شتتانسمتتدلهتتایاکسپونانشتتيال،

مختلف،آماره دوربيط-واتسون درمدل اکسپونانشتيال

اکسپونانشتتيالهمتتراهبتتافتتازتتتأخير،ميچرلينتتگو

درمقایسهباسایرمدلهتادرتعتدادمنقنتیبيشتتری

کورکمز-اوکارد بهعنوانبهتریطمدلنيزبتهترتيتب

45منقنی)معنیدارشد ضعفمتدلاکسپونانشتيال

0/54،0/36،10-5و 0/02درصدبود.مشابهنتایجما،

دربرازشدادههتا،بتهدليتلعتدموجتودپراکنتدگی

درمرالعهایکتهبتررویکينتيتمتخميترشتکمبهای

مستقلدربيطمقادیرباقيماندهدرمدل).امتادرمتدل

ستتيالژذرتدرآزمتتونتوليتتدگتتازوبتتااستتتفادهاز

ویبولدرهيچکداماز 45منقنیتوليتدگتازبررستی

مدلهتای اکسپونانشتيال،ویبتولوميچرلينتگ انجتام


شده،آماره دوربيط-واتسونمعنیدارنشد دقتباالتر

گرفت،مقداردلتاآکائيمدرمدلهایفو بتهترتيتب

مدل ویبول دربرازشدادهها).سایرمتدلهتایمتورد

1/281،4/465و4/239گتتزارششتتدکتتهنشتتانداد

مرالعه  اکسپونانشيالهمراهبافازتأخير،ميچرلينگو

کيفيتنسبیمدلویبولقابلقبولبود.وشانسایتط

کورکمز-اوکارد ) شرای متفتاوتتتریداشتتند.در

مدلدرانتخابشدنبهعنتوانبهتتریطمتدلنيتز30

ایطمدلهادرتعدادیازمنقنیهایتوليدگاز،آمتاره

درصدبود .)23

دوربتتيط-واتستتونمعنتتیدارودرتعتتداددیگتترغيتتر

نتایجمربوطبهآزمتوندوربتيط-واتستون )DW

معنیدارشدکهبرآیندکلیآنهانشاندهندهدقتبهتتر


درجدول8ارائهشدهاست.الزمبهذکراستکهبته

ایطمدلهادرمقایسهبتامتدلاکسپونانشتيالودقتت

صورتیمقاعدهکلی،مقدارآمارهدوربيط-واتستون

کمتراینهادرمقایسهبامدلویبولبود.

دردامنه0تا4قترارداردوهترچقتدرمقتدارآمتاره
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جدول  :8نتایج آزمون دوربین-واتسون در مورد خود همبستگی بین خطاها
Table 8. Durbin Watson (DW) test results for autocorrelation of the errors
EXP

EXPL

MIT

KOR

WEB

آمارهدوربيط-واتسون

0.260

1.187

1.187

0.955

1.653

کمتریطمقدارآمارهدوربيط-واتسون

0.192

بيشتریطمقدارآمارهدوربيط-واتسون

0.415

DW value
0.681

0.681

0.635

0.916

Minimum of DW
2.673

2.673

1.544

2.823

Maximum of DW

معنیدار


45

11

11

22

0

significant

غيرمعنیدار

0

30

31

23

29

Non-significant

بینتيجه

0

4

3

0

16

inconclusive

توزیعمنقنیها یتوليدگازبراسا

معنیداربودنویامعنیدارنبودنآمارهدوربيط-واتسون تعدادکلمنقنی= )45

مدلهابهترتيب:EXPاکسپونانشيال:EXPL،اکسپونانشيالهمراهبافازتأخير:MIT،ميچرلينگ:KOR،کورکمز-اوکارد و:WEBویبولبودند.
Distribution of the gas test curves according to the significant (P<0.05) and non-significant (P>0.05) DW values
) (total curve=45
Models were EXP: Exponential, EXPL: Exponential with lag time, MIT: Mitscherling, KOR: Korkmaz-Uckardes and
WEB: Weibull.

بهعبارتدیگر،باوجوداینکهبيطمقادیرباقيمانده

نشتتاندهنتتدهضتتعفمتتدلاکسپونانشتتيالبتتود .)22

خراها)درایطمدلها اکسپونانشتيالهمتراهبتافتاز

همچنيط،درتققيقیکهبرروی23منقنیتوليدگتاز

تأخير،ميچرلينگوکورکمز-اوکتارد )نتوعیختود

درموادعلوفهایمختلفانجامگرفت،آمارهدوربيط-

همبستگیمشاهدهشد،اماایطمدلهتاقابليتتنستبتاا

واتسوندرمدلاکسپونانشيالدر22منقنیودرمدل

ختتتوبیدربتتترازشدادههتتتادرمقایستتتهبتتتامتتتدل

اکسپونانشتتيالهمتتراهبتتافتتازتتتأخيردر21منقنتتی

اکسپونانشيالداشتند.گزارششتدهاستتکتهوجتود

معنیداربودکهنشاندهنتدهضتعفایتطدومتدلدر


خودهمبستگیبيطمقادیرباقيماندهدریممتدل،بته

مقایسهباسایرمدلهایموردبررسیبود  .)21

تنهایینمیتواندمتالکارزشتيابییتممتدلازنظتر
نتیجهگیری

نکویی بترازشآنقترارگيتردونيتازاستتتتاستایر
شاخههاینکوییبرازشازقبيتل ميتانگيطمربعتات

بتراستتا نتتتایجبتهدستتتآمتتدهازایتتطتققيتتر
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Abstract
Background and objectives: The in vitro gas production test (IVGP) is used for evaluating the
nutritional value of feedstuffs in animal nutrition. In IVGP, the volume of gas produced during
incubation time is fitted by using a nonlinear model and some parameters related to ruminal
fermentation kinetic are predicted. Over the past years, animal nutrition researchers have
proposed a variety nonlinear models for this purpose. However, it has been reported that each of
these models have predicted ruminal fermentation parameters with different accuracy and
presented contradictory results. The purpose of this experiment was to compare the accuracy of
some nonlinear models for predicting of gas production kinetics in different diets.
Materials and methods: For this experiment, five diets with different forage to concentrate
ratio (70:30, 60:40, 50:50, 40:60 and 30:70) were prepared. Feedstuffs which used for preparing
of these diets included alfalfa hay, wheat straw, barley grain, wheat bran and soybean meal. For
investigating the ruminal fermentation kinetic of the experimental diets, the IVGP was used in
three separate runs. For each run, rumen fluid was obtained from three fistulated Mehraban rams
before the morning feeding. Then, 200 mg of each dried experimental diets with 30 ml of
buffered rumen fluid were transferred into each glass vial (in three replications) and all vials
were capped. The prepared vials (three vials were considered as the blanks) were incubated at
39 °C and the volume of gas produced were recorded at 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24, 36, 48, 72,
96, 120, 144 hours after incubation. The results (the volume of gas produced at different
incubation times) were fitted for exponential (EXP), exponential with lag time (EXPL),
Mitscherling (MIT), Korkmaz-Uckardes (KOR) and Weibull (WEB) models. The models
goodness of fit were performed using mean square error (MSE), coefficient of determination
(R2), residual mean absolute deviation (RMAD), mean percentage error (MPE) and relative
efficiency (RE). Durbin-Watson (DW) test and Akaike's information criterions (AIC) were used
for selection of the best model.
Results: Results showed that the models had no significant difference in term of asymptotic gas
volume (A). The EXP model had the highest MSE (35.74), RMAD (4.67), MPE (4.46) and
lowest R2 (0.970), (P < 0.05). The lowest MSE (2.63) and RMAD (1.13) were observed in the
WEB model (P < 0.05). The RE of the WEB model was higher than the other models. The
highest (56.18) and lowest (23.29) AIC values were observed in the EXP and WEB models,
respectively. The DW value in the EXP, EXPL, MIT, KOR and WEB models were 0.260,
1.187, 1.187, 0.955 and 1.653, respectively.
Conclusion: Generally, results showed that the EXP model predicted gas production kinetic of
the tested diets less accurately and the WEB model had the highest accuracy.
Keywords: Akaike, Gas production kinetic, Goodness of fit, Nonlinear models, Relative efficiency.1
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