
 

 

 به کارگیری روش شبکه عصبی مصنوعی جهت پیش بینی اسیذهای آمینه ارقام مختلف گنذم ایرانی در جیره طیور

 4، اکجز قٌذی3، هحوَد ٌّزٍر2، هجیذ طغیبًی*1هیالد کبّکؼ

( اصفْبى)داًؼ آهَختِ کبرؽٌبعی ارؽذ ػلَم داهی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ خَراعگبى -1
(milad_kahkesh@yahoo.com) 

 (اصفْبى)داًؾیبر گزٍُ ػلَم داهی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ خَراعگبى -2

 داًؾیبر  گزٍُ ػلَم داهی داًؾگبُ آساد اعالهی ٍاحذ ؽْز قذط -3
 ّیئت ػلوی هزکش تحقیقبت کؾبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی اعتبى اصفْبى  هزثی پضٍّؾی ٍ ػضَ  -4

 چکیذه

اعتفبدُ اس جذاٍل غذایی طیَر قبثل . ثزای تْیِ یک جیزُ هتَاسى ثبیذ کویت هَاد هغذی در خَراک ّبی گًَبگَى را ثؾٌبعین

گیزی هبؽیي ثِ تبسگی در صٌؼت دام رٍؽْبی یبد. اػتوبد ًجَدُ ٍ ّوچٌیي رٍػ ّبی آسهبیؾگبّی ًیش پز ّشیٌِ ٍ ٍقت گیز اعت

رقن ثزتز گٌذم  18در ایي تحقیق اس . ٍ طیَر اعتفبدُ ؽذُ اعت کِ اس آى جولِ هی تَاى ثِ ؽجکِ ػصجی هصٌَػی اؽبرُ ًوَد

در آسهبیؾگبُ اًذاسُ گیزی ٍ قغوتی اس  DM ،CF ،EE ،Ashٍ GEهقبدیز . ًوًَِ ثِ دعت آهذ 54کؾَر ثِ صَرت تصبدفی

در هذل ؽجکِ . ثِ ؽزکت دگَعب آلوبى ارعبل گزدیذ NIRAًوًَِ ّب ًیش جْت اًذاسُ گیزی پزٍتئیي ٍ اعیذّبی آهیٌِ ثِ رٍػ 

در پیؼ . اعیذ آهیٌِ ًیش ثزای پبعخ ؽجکِ تؼزیف ؽذًذ 12ٍ ( ٍرٍدی6)ػصجی ًتبیج حبصل اس تجشیِ تقزیجی ثِ ػٌَاى ٍرٍدی

ثزای رٍػ ؽجکِ ػصجی ٍ ًیش در رٍػ  000010/0ٍ هیبًگیي هزثؼبت خطبی  984/0یٌی کل اعیذّبی آهیٌِ هیشاى ضزیت تجییي ث

در هجوَع هی تَاى ثیبى ًوَد کِ پیؼ ثیٌی . ثِ دعت آهذ 0000096/0ٍ هیشاى خطب  988/0رگزعیًَی هیبًگیي ضزیت تجییي 

ِ تقزیجی آًْب  ثب رٍػ ؽجکِ ػصجی هصٌَػی ٍ رگزعیًَی اهکبى پذیز ٍ قبثل اعتٌبد اعیذّبی آهیٌِ داًِ گٌذم اس رٍی هقبدیز تجشی

 .   هی ثبؽذ

 .ؽجکِ ػصجی هصٌَػی، ضزیت تجییي اعیذّبی آهیٌِ گٌذم، پیؼ ثیٌی، تجشیِ تقزیجی،: کلمات کلیذی

 

 مقذمه

ثزای تْیِ یک جیزُ هتَاسى ثبیذ کویت هَاد  .هیشاى اعیذّبی آهیٌِ داًِ گٌذم یکی اس فبکتَرّبی هْن ًؾبى دٌّذُ کیفیت آى اعت

هی ثبؽذ اهب  1یکی اس عبدُ تزیي رٍػ ّب رجَع ثِ جذاٍل احتیبجبت غذایی طیَر. هغذی در خَراک ّبی گًَبگَى را ثؾٌبعین

ًیبسهٌذ  اًجبم آسهبیؼ ّبی هؼوَل اًذاسُ گیزی ثب اعتفبدُ اس حیَاًبت سًذُ ًیش. ایي جذاٍل ارسػ ػلوی ٍ کبرثزدی کوی دارًذ

ثٌبثزایي هتخصصیي تغذیِ ثِ دًجبل اعتفبدُ اس رٍػ ّبی عزیغ، کن ّشیٌِ ٍ دقیق تز جْت ثزآٍرد . صزف سهبى ٍ ّشیٌِ سیبد اعت

در ثزخی هَارد ًوی تَاًذ تب  3رگزعیَى خطی چٌذگبًِ(. 1997، 2راػ ٍ کزاًٍز)ارسػ تغذیِ ای هَاد خَراکی هی ثبؽٌذ

ّوچٌیي (. 1391علیوبًی رٍدی ٍ ّوکبراى، )یچیذُ ثیي دادُ ّب را ثِ طَر صحیح هذل عبسی ًوبیذرفتبرّبی ثیَلَصیکی ٍ رٍاثط پ

در رٍػ رگزعیَى خطی چٌذگبًِ هتغیز ّب ثبیذ اس تَسیغ ًزهبل پیزٍی کزدُ، هغتقل اس ّن ثبؽٌذ ٍ تغییز آًْب ثبیذ اس یک راثطِ 

 ؼت دام ٍ طیَر هَرد اعتفبدُ قزار گزفتِ اعت کِ اس آى جولِرٍؽْبی یبدگیزی هبؽیي ًیش ثِ تبسگی در صٌ. خطی پیزٍی کٌذ

                                                           
1
- National research council (NRC) 

2
- Roush and Cravener 

3
- Multiple linear regression (MLR) 



 

 

ایي هذل ّب اس . اؽبرُ کزد کِ ثز اعبط دادُ ّبی ٍرٍدی ٍ خزٍجی اعتَار هی ثبؽذ 4هی تَاى ثِ ؽجکِ ّبی ػصجی هصٌَػی 

اّذاف تحقیق حبضز (. 2010، 5پزای ٍ ّوکبراى)عبختبرّبی ػصجی ٍ ًیش ػول پزداسػ اطالػبت در هغش الگَ ثزداری هی ًوبیٌذ

کبرثزد هذل ّبی کبهپیَتزی جْت پیؼ ثیٌی هَاد هغذی گٌذم ٍ ًیش ثزرعی هشایبی اعتفبدُ اس ایي هذل ّب ًغجت ثِ رٍػ ّبی 

 .آسهبیؾگبّی اعت

 

 مواد و روش ها

 13اس ایي تؼذاد . (ًوًَِ 54)تکزار ًوًَِ ثزداری اًجبم گزدیذ 3رقن ثزتز گٌذم کؾَر ثِ صَرت تصبدفی ثب  18در ایي تحقیق اس 

اس ّز ًوًَِ . رقن اس هزکش تحقیقبت کؾبٍرسی اعتبى اصفْبى تْیِ ؽذ 5رقن اس هَعغِ تحقیقبت اصالح ٍ تْیِ ًْبل ٍ ثذر کزج ٍ 

ٍ قغوتی ًیش ثزای اًذاسُ ( در آسهبیؾگبُ)ثخؾی جْت اًذاسُ گیزی هقبدیز هبدُ خؾک، فیجز خبم، چزثی، خبکغتز ٍ اًزصی خبم

ًوًَِ ّب ثزای اًذاسُ گیزی هیشاى پزٍتئیي ٍ اعیذّبی آهیٌِ . اعیذّبی آهیٌِ ضزٍری گٌذم، اعتفبدُ گزدیذ 12خبم ٍ  گیزی پزٍتئیي

 MATLABدر هذل عبسی ؽجکِ ػصجی هصٌَػی اس ًزم افشار . ثِ ؽزکت دگَعب آلوبى ارعبل ؽذًذ NIRAآًْب ثِ رٍػ 

ًتبیج حبصل اس . تقغین ثٌذی ؽذًذ( خط دادُ 16)آسهَى% 30ٍ( دُخط دا 38)آهَسػ% 70دادُ ّب ثِ دٍ دعتِ. اعتفبدُ گزدیذ

(CFBP)در اداهِ، تبثغ. ٍ اعیذّبی آهیٌِ ًیش ثزای پبعخ ؽجکِ تؼزیف ؽذًذ( ٍرٍدی6)تجشیِ تقزیجی ثِ ػٌَاى ٍرٍدی
اًتخبة  6

عپظ تبثغ آهَسؽی هَرد . طزاحی ؽذ 4-2-2الیِ ثب عِ الیِ هخفی ثِ صَرت  4ثزای دعتیبثی ثِ کوتزیي خطب، ؽجکِ ای . گزدیذ

در پبیبى . ٍ تبثغ اًتقبلی ّن تبًضاًت عیگوَئیذ هٌظَر ؽذ LEARNIN GDM، تبثغ تطجیق ؽجکِ را  TRAIN LMاعتفبدُ را 

ثب رٍػ رگزعیَى خطی چٌذگبًِ هقبیغِ  8ٍ هیبًگیي هزثؼبت خطب 7رُ ّبی ضزیت تجییيًتبیج حبصل اس ایي هذل تَعط آهب

 . گزدیذ

 

 نتایج و بحث

ثزای  000011/0ثب هقذار هیبًگیي هزثؼبت خطبی 986/0پظ اس اًجبم پیؼ ثیٌی، در رٍػ ؽجکِ ػصجی هیشاى ضزیت تجییي کل 

در ایي هیبى اعیذ آهیٌِ لَعیي ثب . وَػِ ارسیبثی، ثِ دعت آهذدر هج 000010/0ٍ خطبی  984/0هجوَػِ آهَسػ ٍ ضزیت تجییي 

ّوچٌیي اعیذ آهیٌِ تزیپتَفبى ثب . در هجوَػِ ارسیبثی دارای ثیؾتزیي هقبدیز ثَد 997/0در هجوَػِ آسهَى ٍ  999/0ضزیت تجییي 

در رٍػ رگزعیًَی ضزیت تجییي . کوتزیي هیشاى خطب ثزای ّز دٍ هجوَػِ آهَسػ ٍ ارسیبثی دارای پیؼ ثیٌی ثغیبر هطلَثی ثَد

لَعیي در هذل رگزعیًَی دارای خطبی ًغجتب ثبالیی اعت اهب در رٍػ ؽجکِ . ثِ دعت آهذ 0000096/0ٍ هیشاى خطب  988/0کل 

لیشیي در ّز دٍ رٍػ دارای کوتزیي هقذار ضزیت  در ایي تحقیق . ػصجی هصٌَػی، ثب هیشاى خطبی پبییي پیؼ ثیٌی ؽذُ اعت

در هَرد ( 2012)9کِ ًتبیج حبصل ثب گشارػ صذقی ٍ ّوکبراى( قبثل هؾبّذُ اعت 1تَضیحبت ثیؾتز در جذٍل)تجییي ثَد

 در اداهِ ثب هقبیغِ هیبًگیي ّب ًؾبى دادُ ؽذ کِ . ّوغَ هی ثبؽذ( 1390)عَرگَم هؾبثِ ٍ ًیش ثب ًتبیج علیوبًی رٍدی ٍ ّوکبراى

                                                           
4
- Artificial neural network (ANN) 

5
- Perai et al. 

6
- Cascade-forward backpropagation (CFBP)  

7
- Coefficient of determination (R2)  

8
- Mean square error (MSE)  

9
- Sedghi et al.  



 

 

ثزتزی رٍػ ( 1997)راػ ٍ کزاًٍز. ختالف هؼٌی دار ثب ّن ًوی ثبؽٌذّز دٍ هذل هَرد ثزرعی در اًجبم پیؼ ثیٌی دارای ا

ٍ ّوچٌیي  (1391)اهب علیوبًی رٍدی ٍ ّوکبراى. رگزعیًَی را ثزای اعیذّبی آهیٌِ گٌذم ًغجت ثِ رٍػ ؽجکِ ػصجی ًؾبى دادًذ

َد کِ ّز دٍ رٍػ ؽجکِ ػصجی در هجوَع هی تَاى ثیبى ًو. تبکیذ ثز ثزتزی هذل ؽجکِ ػصجی دارًذ( 2010، 10گلیبى احوذی ٍ)

هصٌَػی ٍ رگزعیًَی در اًجبم پیؼ ثیٌی اعیذّبی آهیٌِ داًِ گٌذم اس رٍی هقبدیز تجشیِ تقزیجی آًْب تَاًب ثَدُ ٍ ًتبیج آًْب قبثل 

 .اعتٌبد هی ثبؽذ

 

  منابع

 ثزای پيیؼ ثیٌيی   هصٌَػی ػصجی ؽجکِ ٍ چٌذگبًِ خطی رگزعیَى هذلْبی هقبیغِ. 1390. علیوبًی رٍدی ح، گلیبى ا، صذقی م

 .363-368: 4، ؽوبر3ُایزاى، جلذ  داهی ػلَم پضٍّؾْبی ًؾزیِ. تقزیجی تجشیِ اس اعتفبدُ هزٍاریذی ثب آهیٌِ ارسى اعیذّبی

تخویي هیشاى اًزصی قبثل هتبثَلیغن ٍ اعیذّبی آهیٌِ قبثل ّضن گٌيذم ثيب اعيتفبدُ اس    . 1391. علیوبًی رٍدی ح، گلیبى ا، صذقی م

 .442-446پٌجویي کٌگزُ ػلَم داهی ایزاى، اصفْبى، داًؾگبُ صٌؼتی اصفْبى، ؽْزیَرهبُ، ؿ . ریبضیهذلْبی 
Roush WB, Cravener TL. 1997. Artificial neural network prediction of amino acid levels in feed 

ingredients. Poultry Science, 76: 721-727. 
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comparison of artificial neural networks with other statistiScal approaches for the 
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1568. 
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metabolizable energy provided by protein, fat, and carbohydrate through artificial neural 
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- Ahmadi and Golian 



 

 

 نتایج حاصل از مذل های شبکه عصبی و رگرسیون خطی چنذگانه ( 1)جذول

  (هجوَػِ آسهَى)ؽجکِ ػصجی هصٌَػی رگزعیَى خطی چٌذگبًِ 

 ضزیت تجییي هیبًگیي هزثؼبت خطب ضزیت تجییي هیبًگیي هزثؼبت خطب اعیذ آهیٌِ

 هتیًَیي 965/0 0000059/0 981/0 0000040/0

 عیغتئیي 984/0 0000049/0 994/0 0000022/0

 عیغتئیي+ هتیًَیي 984/0 0000164/0 990/0 0000111/0

 لیشیي 957/0 0000165/0 951/0 0000225/0

 تزئًَیي 992/0 0000050/0 991/0 0000066/0

 تزیپتَفبى 973/0 0000020/0 979/0 0000012/0

 آرصًیي 976/0 0000375/0 987/0 0000270/0

 ایشٍلَعیي 996/0 0000041/0 997/0 0000040/0

 لَعیي 997/0 0000095/0 998/0 0000101/0

 ٍالیي 994/0 0000071/0 997/0 0000054/0

 ّیغتیذیي 993/0 0000028/0 994/0 0000034/0

 فٌیل آالًیي 995/0 0000098/0 994/0 0000173/0

 

 


