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 چکیده

اند. تهاخا به رسمیت شندام ر علوفهگیری ارزش غذایی در که اهمیت اندازههای مدیدی است کارشناسان تغذیه دام مدت     

به نی مواد معد یا مقدار پارامترهای کیفی علوفه از قبیل پروتئین، انرژی کردن یکمشیمیایی برای  یهای مختلف تجزیهتکنیک

علوفه توسط متخصصان  برای ارزیابی کیفیت NIRSبر هستند. ظهور تکنولوژی اما گاهی پرهزینه و زمان ؛اندایجاد شده یخوب

-ی مدلوهش ارائهز این پژای پیشنهاد شده است. هدف ایک مکانیسم سریع برای دستیابی به اطالعات تغذیه به عنوانتغذیه دام 

 رویشی است.مرحله رشد  ای دربرای ارزیابی سریع کیفیت علوفه گیاهان بوته NIRSهای کالیبراسیونی با استفاده از تکنولوژی 

 علوفه، کیفیت ایهشاخص عنوان به هضم قابل خشک ماده واسیدی  شوینده در نامحلول درصد نیتروژن، الیاف پژوهش، یندر ا

شی طی تلف در مرحله رشد رویهای مخاز مراتع استان یهاابوتههای گیاهی برای این منظور نمونه .گیری قرار گرفتاندازهمورد 

ی گیرتصادفی نمونه به صورتپایه گیاهی  5هر تکرار  تکرار و به ازای 3آوری گردید. از هر گونه جمع 1388-1386های سال

ورد نظر در فاکتورهای م نگهداری شد. NIRگیری شیمیایی در نظر گرفته شده و بقیه برای برای اندازه شد. از هر نمونه مقداری

شدند. برای ایجاد  اسکن NIRشده با استفاده از دستگاه یاهی آسیابهای گگیری و در مرحله بعد نمونهآزمایشگاه اندازه

لیبراسیونی برای هر بهترین معادله کا PLSاستفاده شد و با استفاده از روش  unscramblerافزار معادالت رگرسیون از نرم

های کنونی واند در برنامهتحاصل از این مطالعه می NIRهای توان بیان کرد کالیبراسیونبا توجه به نتایج میشاخص بدست آمد. 

 ای مورد تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد. و آینده برای ارزیابی کیفیت علوفه گیاهان بوته

 .NIRS، کالیبراسیون ،های کیفی علوفه، مرحله رشد رویشیشاخص کلمات کلیدی:
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 مقدمه

گیری ارزش غذایی در خوراک و علوفه دام را به رسمیت اهمیت اندازههای مدیدی است که کارشناسان تغذیه دام مدت

قبیل پروتئین، انرژی یا مقدار مواد  پارامترهای کیفی علوفه از کردن یکمی شیمیایی برای های مختلف تجزیهاند. تکنیکختهشنا

های شخصی و استفاده گسترده از رایانهبر هستند. افزایش قدرت و اما گاهی پرهزینه و زمان ؛اندایجاد شده یبه خوبمعدنی 

از طیف سنجی مادون قرمز  ث شیمی منجر به افزایش استفادههای آماری چند متغیره در زمینه مباحتوسعه همزمان روش

 گیری ارزش غذایی علوفه شده است. ای مرسوم برای اندازههای تجزیهجایگزین روش به عنوان )NIR( 1نزدیک

ریع سمکانیسم  یک به عنوانبرای ارزیابی کیفیت علوفه توسط پژوهشگران و متخصصان تغذیه دام  NIRSظهور تکنولوژی 

مراه کنولوژی هاین ت دتم یطوالنداری در ای پیشنهاد شده است. قابلیت حمل و هزینه کم نگهبرای دستیابی به اطالعات تغذیه

هزینه  خاطر بهعلوفه  کیفیت ارزیابی ،کند که تا قبل از اینهم میبا سرعت پردازش، مکانیزمی را برای ارزیابی کیفیت علوفه فرا

عموالً نیاز مسریع است و  NIRSتکنیک  .(Stuth et al, 2003) های شیمی آزمایشگاهی تا حدی محدود شده بودباالی روش

یک مزیت مهم . (Stuth et al, 2003) کندگیری در مقیاس بزرگ را فراهم میگیری دشوار ندارد و امکان نمونهبه فرایند نمونه

NIRS بر آن،  دد و عالوهگره میها بدون استفاده از مواد شیمیایی بوده که منجر به کاهش هزیناش برای آنالیز نمونهتوانایی

 دارای ایمنی است.

مدت روشی نسبتاً ارزان است. در بلند ؛های اولیه قابل توجهی استمستلزم هزینه NIRSاگرچه که توسعه یک آزمایشگاه 

( 2( این روش غیرمخرب است، 1ای آزمایشگاهی وجود دارد: های تجزیهدر مقایسه با روش NIRSمزایای دیگری که برای 

، قابلیت هضم (CP) 2کند )به عنوان مثال پروتئین خامگیری فاکتورهای متعدد را فراهم می( امکان اندازه3نیاز به معرف ندارد، 

4ADF،5(، DOM) 3لیمواد آ
 FND .) ... و 

دادی نمونه مشخص و یک آنالیز شیمیایی مرسوم روی تع NIRهر دو طیف  یلهبه وسگیری مستقیم یک ترکیب )جزء( اندازه

ن کیفیت علوفه مورد اغلب برای تعیی NIRSروشی است که  ،بینیو سپس استفاده از این اطالعات برای توسعه یک معادله پیش

 (. 1دهد )شکل استفاده قرار می

                                                           
1 near infrared reflectance spectroscopy 
2 Crude Protein 
3 Dry Matter Digestibility 
4  Acid Detergent Fiber 
5 Neutral Detergent Fibre 
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ی هاهای حاصل از روشو داده NIRSهای طیفی ستفاده از دادهبرای آنالیز یک ترکیب خاص با ا NIRSکاربرد مستقیم  -1شکل 

 .بینییشپآزمایشگاهی مرجع برای محاسبه یک معادله 

ل، این فرآیند در اص .(Shenk & Westerhaus, 1996)بینی اسپکتروشیمیایی است پیش کالیبراسیون فرآیند ایجاد یک مدل

های وشر یلهوس بههای طیفی یک ماده را بر حسب اطالعات شیمیایی )یا فیزیکی( که اطالعات شیمیایی موجود در ویژگی

ند ترکیب اربر بتواک که یطوره ب ؛استبینی استخراج یک معادله پیش ،کند. هدفگزارش می ؛آزمایشگاهی مرجع تعیین شدند

علم  عیین کیفیت کند.تهای آزمایشگاهی به تنهایی و با کنار گذاشتن روش NIRS)جزء( مورد نظر خود را با استفاده از روش 

ز ا ا استفادهبها مونهنکامپیوتر را برای استخراج اطالعات شیمیایی مفید از  یلهبه وسها حجم و سرعت مدیریت داده ،شیمی

  (.Geladi, 1996) اندپیشرفته بکار برده یآمارهای ریاضی و روش

ورد ماز ماده  نمونه کالیبراسیون شامل هر دو مراحل فیزیکی و الکترونیکی است. این فرآیند با بدست آوردن یک مجموعه

که  یاگونه به ؛رددتوزیع گ یبه خوبشود. مجموعه کالیبراسیون باید نظر مثل علوفه خشک، علف تازه و یا مدفوع شروع می

مثال  به عنوانانی، ( زم1 تواندنماینده طیف وسیعی از تغییرات مورد انتظار در ترکیب )جزء( مورد نظر باشد. این تغییرات می

عنی رقم و یا مرحله رشد ( بیولوژیکی ی3مثال سایت یا موقعیت جغرافیایی و  به عنوان( مکانی، 2آوری تاریخ و یا زمان جمع

   باشد.

های آماری و روش ؛دست آمد و تطبیق داده شده های مربوط به روش آزمایشگاهی مرجع بهای طیف و دادههنگامی که داده

بینی معادله اعتبارسنجی معادله برای ارزیابی توانایی پیش. سپس شودانجام می جهت ایجاد معادله کالیبراسیون ریاضی

ها، یعنی از یک جامعه ا یک مجموعه مستقل از نمونهبینی بمستلزم پیش ،. اعتبارسنجیگیردصورت میشده، کالیبراسیون انتخاب



   

مرتعداری ایرانهفتمین کنفرانس ملی مرتع و   

1397اردیبهشت ماه  91-18  

 
ها از مجموعه کالیبراسیون و شده و یا حذف تعداد معینی از نمونهمتفاوت نسبت به مجموعه کالیبراسیون با مقادیر مرجع شناخته

1یبینارد پیش. خطای استانداستدر فرآیند کالیبراسیون  هاآنعدم استفاده 
(SEP) بینی یک برای قضاوت در مورد توانایی پیش

2شود. همانند اشتباه معیار کالیبراسیونمعادله کالیبراسیون استفاده می
(SEC)،  این(SEP)  نیز تا حد امکان باید کوچک و مشابه

SEC باشد. اعتبارسنجی متقابل (cross-validation) به ها، شده از نمونهکه به موجب آن هر نمونه یا یک نسبت از پیش تعیین

شود نیز بینی میمانده پیشهای باقییافته با نمونهیک معادله توسعه یلهبه وسمتوالی از مجموعه کالیبراسیون حذف شده و  طور

 NIRSبینی یک معادله ردکننده از قابلیت پیشبهترین برآو به عنوانراه دیگری برای ارزیابی عملکرد معادله است. این روش 

ها، فصل، کیفیت و ...( را اگر جامعه تعریف شده، تنوع مورد انتظار )گونه .(Shenk & Westerhaus, 1996) توصیف شده است

( نیز biasپس اعتبارسنجی متقابل، بهترین اعتبارسنجی خواهد بود. شیب و اریبی ) ؛در رژیم غذایی حیوانات در معادله نشان دهد

  (.Williams, 1987)مالحظات مهمی در ارزیابی عملکرد معادله هستند 

با این شده از علوفه و خوراک دام گیریترین ترکیبات اندازه( یکی از رایجN×  25/6( یا پروتئین خام )Nنیتروژن کل )

اند. غلظت و خطای استاندارد به اندازه خطاهای آزمایشگاه گزارش شدهیا باالتر  2R =95/0برای این فاکتور مقادیر  .استروش 

 ؛گرم در هر کیلوگرم ماده خشک دارد 500تا  30نسبتاً باالی پروتئین خام موجود در علوفه و خوراک دام که رنجی از حدود 

در کنار ترکیبات نیتروژن، یکی دیگر از  (.Roberts et al, 2003)کننده دیگر برای این روابط خوب است نیز فاکتور کمک

ای از خالصه ،(2003)و همکاران  Robertsشود، فیبر است. مانده علوفه تخمین زده میدر باقی NIR یلهبه وسترکیبات رایج که 

برای فیبر توسعه  NIRS یلهبه وسای موفقی برای منابع علوفه به طورکه معادالت کالیبراسیون را  ؛انواع مطالعات را ارائه دادند

 ,Reeves) های گراس و لگوم برای مناطق تحت استوایی گزارش شده استهای لیگنین عمدتاً برای گونهکالیبراسیون .داده بودند

قابلیت هضم یک جزء . (Reeves, 1988)تر است پایین ADFین یا کلی نسبت به پروتئ به طوردقت در برآورد لیگنین  (.1988

قابل توجهی سطوح جذب )مصرف(  به طورکند و کاربردی از بافت گیاه است که ارزش غذایی آن را برای حیوان منعکس می

شود گیری میاندازه NIRسنج دهد. همانند پروتئین، قابلیت هضم بافت گیاه معموالً با طیفنشخوارکنندگان را تحت تأثیر قرار می

(Murray, 1990) .یافته با نمونهادالت توسعهها حساس باشد. معمانده در نمونهتواند به رطوبت باقیمعادالت قابلیت هضم می-

 تر هستند. که رطوبت باالتری دارند، دقیق ییهاآنگرم در هر کیلوگرم ماده خشک نسبت به  80حاوی رطوبت کمتر از های 

 Karn از تکنولوژی  ،(1991)و همکارانNIRS  برای ارزیابی کیفیت علوفه در داکوتای شمالی استفاده کردند کهSEC 

برای  94/0برابر   2Rدر این مطالعه رگرسیون خطی با  هاآنبود.  04/0و  09/0برابر  به ترتیب مربوط به نیتروژن برگ و ساقه
                                                           

1  Standard error prediction 
2  Standard error calibration 
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برای  NIRS ،(1997)و همکاران  Berardoای توسط در مطالعهص دادند. برای نیتروژن ساقه تشخی 91/0نیتروژن برگی و 

، CPای مورد استفاده قرار گرفت. فاکتورهای یک گیاه علوفه به عنوان Cajanus cajanبینی پارامترهای کیفی در گیاه پیش

NDF ،ADF ،1ADL ،2لیپید خام
)CL ) وOM ها اسکن و با استفاده از نمونههای شیمیایی تعیین شده بود. سپس روش یلهبه وس

ها با استفاده از روش بینی ترکیب شیمیایی گونهغربال شدند. معادالت برای پیش 5000مدل مونوکروماتور  NIRیک سیستم 

 یبرآوردهاهمبستگی خوبی را بین مقادیر آزمایشگاهی و  ،( محاسبه شد. روش اعتبارسنجی متقابلPLS) 3حداقل مربعات جزئی

NIR ها شامل خطای استاندارد کالیبراسیون )داد. آماره نشانSEC( و ضریب تعیین )2R(  به عنوانو عملکرد اعتبارسنجی متقابل 
2r  به صورتو خطای استاندارد اعتبارسنجی SECV  بیان شد. در این مطالعهSEC  برای  5/2رنجی از حدودCL  7/15تا 

2Rداشته و  ADFبرای 
 CPبرای  97/0تا  ADL یبرا 81/0از حدود  2r؛ و NDFبرای  99/0تا  ADLبرای  96/0رنجی از  

حاصل از این  NIR. بنابراین طبق نتایج، کالیبراسیون داشته است ADFبرای  2/22تا  CLبرای  4/3رنجی از  SECVدارد. 

و همکاران  Nunez-Sanchez یاهای ارزیابی کیفیت این گونه مورد استفاده قرار گیرد. در مطالعهتواند در برنامهمطالعه می

پذیری غذای خرگوش از روی مدفوع حیوان پرداختند. حداقل مربعات جزئی معادله برای ارزیابی هضم NIRSاز  (2012)

بینی خوبی برای ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، فیبر خام و خاکستر نه تنها در مدفوع کالیبراسیون مدفوع مقدارهای پیش

بینی ( نشان داد. همچنین معادله مدفوع برای پیش95/0تا  92/0از  2r( بلکه در جیره غذایی )میزان 95/0تا  73/0 از 2r)میزان 

به بررسی (، 2005و همکاران ) Andresدر تحقیقی ( مناسب بود. 86/0تا  65/0از  2rپذیری جیره غذایی )میزان ضرایب هضم

 NIRSبینی برای تخمین ترکیبات شیمیایی نشان داد که پرداختند. معادالت پیش NIRS یلهبه وسنمونه گیاه  107ارزش غذایی 

برای هر دو مورد( و پارامترهای  95/0 < 2R) NDFو  CPبه خصوص محتویات  ؛تواند این پارامترها را به دقت تخمین بزندمی

 Allahmoradi بینی شوند.پیش NIRSلوژی توانند با درجه قابل قبولی از دقت با استفاده از تکنومی In-vitroپذیری هضم

به منظور برآورد کیفیت علوفه گیاهان فورب به انجام  NIRسنج تحقیقی را جهت ایجاد معادله کالیبراسیون برای طیف ،(2013)

متابولیسمی پذیری ماده خشک و انرژی رساند. ایشان به مطالعه نیتروژن، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده اسیدی، هضم

های نیتروژن و پروتئین خام در پرداخته و به این نتیجه رسیده است که از بین معادالت بدست آمده بهترین معادله برای شاخص

با  NIRتوان با استفاده از دستگاه با توجه به آنچه ذکر شد فاکتورهای کیفیت علوفه را میها بوده است. مقایسه با دیگر شاخص

 تخمین زد و از صرف وقت و هزینه اضافی جلوگیری کرد. دقت قابل قبولی

                                                           
1 Acid detergent Lignin 
2  Crude lipid 
3  Partial Least squares 
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نظور مبه  (NIRS) های کالیبراسیونی برای طیف سنج مادون قرمز نزدیک انعکاسیی مدلهدف از این پژوهش نیز ارائه

 وقت و ی درجویرفهصای در مرحله رشد رویشی است تا از این طریق بتوان ضمن برآورد برخی فاکتورهای کیفی گیاهان بوته

 ماده اسیدی، شوینده در نامحلول ی این گیاهان را از نظر سه شاخص درصد نیتروژن، الیافهزینه، با دقتی مناسب کیفیت علوفه

 . برآورد کرد هضم قابل خشک

 هامواد و روش

خی عناصر کیفی برای ساختن معادالت برای ارزیابی سریع بر NIRSکه از تکنولوژی  استدر این مطالعه تالش بر این 

ها نج وسیعی از نمونهردسترسی به اطالعات  NIRSشرط اساسی برای استفاده از  که ییآنجاای استفاده گردد. از گیاهان بوته

از مراتع  یهاابوته گیاهی ایهبنابراین برای این منظور نمونه ؛جهت توسعه معادله کالیبراسیون برای فاکتورهای مورد نظر بود

های های مورد مطالعه از سایتوری گردید. گونهآجمع 1388-1386های های مختلف در مرحله رشد رویشی طی سالاستان

راب استان رقی، تیزخشایجان ارشق استان اردبیل، آبخوان سه استان اصفهان، صالح آباد و چنگوله استان ایالم، سهند استان آذرب

کرسنگ  ان تهران،یروزکوه استرود استان تهران، فاستان آذربایجان غربی، کبکان استان بوشهر، خشکه باغقرهآذربایجان غربی، 

ن وبار استان، جاشلیاری، پشته عباس استان خراسان، سرخس استان خراسان، بادامستان استان زنجابخت استان چهار محال و

م، قاغ استان بن، یکه چشمه انجیر و سپیدان استان فارس، الموت استان قزوی ،سیستان و بلوچستانن سمنان، سایت بریس استا

یریک سمین سنگ و ز، گلستان برونآباد و اینچهعلیرراوه تپه، سپاشایلق م ،آبادبان کرمانشاه، تیلسارال استان کردستان، گون

به ازای هر تکرار  وکرار ت 3آوری گردید. برای این منظور از هر گونه جمع استان هرمزگان، شیرکوه، ندوشن و طبس استان یزد

ر نمونه هدند. از آسیاب ش ها پس از انتقال به آزمایشگاه خشک وگیری شد. نمونهتصادفی نمونه به صورتپایه گیاهی  5

 نگهداری شد.  NIRگیری شیمیایی در نظر گرفته شده و بقیه برای مقداری برای اندازه

(، قابلیت هضم ماده خشک ADFسلولز )(، دیواره سلولی منهای همیNن تحقیق فاکتورهایی از قبیل نیتروژن )در ای     

(DMDجهت ای )آنالیز  ،یشگاهآزمادر  ابتدادر مرحله رشد رویشی مد نظر قرار گرفتند. برای این منظور  جاد مدل کالیبراسیونی

 ,Arzani)انجام گردید  ،Watson (1990)و  Issacبا استفاده از روش  1388-1386های های طی سالشیمیایی این نمونه

 Van Soestی اسیدی توسط روش شوینده، الیاف نامحلول در (AOAC, 1995) درصد نیتروژن از روش کجلدال (.2000

 تعیین شده بود.   ،(1983و همکاران ) Oddyی ی خشک قابل هضم از طریق رابطه(، درصد ماده1963)

DMD% = 83.58 ˗ 0.824ADF% + 2.262N%  
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 NIRارزیابی مراتع منتقل شدند و با استفاده از دستگاه  و به آزمایشگاه آنالیزشده های گیاهی آسیابدر مرحله بعد نمونه

)در مجموع هر نمونه چهار بار( پرتوتابی و طیف بازتاب  دو بار یکهر و  دو ظرف هر نمونهبه ازای . ها انجام گرفتاسکن نمونه

نانومتر( ثبت گردید.  1650تا  950نانومتر از  5طیف با اختالف  141ها )در مجموع های مربوط به طیفها و دادهشده از نمونه

 قبل از برازش مدل برای یکنواختمنتقل شد.  Unscramblerافزار  های حاصل از پرتوتابی به منظور آنالیز رگرسیون، به نرمداده

های پرت در این مرحله حذف استفاده شد و داده S.Golay (Savitzky- Golay, 1964)ها از روش سازی پراکنش دادهو نرمال

 Crossاستفاده و اعتبار سنجی مدل به روش  PLS (Martens & Naes, 1991)برای ایجاد مدل کالیبراسیون از روش  شدند.

Validation بینی بدست شده انجام شد و معادالت پیشبینیانجام شد. در نهایت مقایسات آماری بین مقدار واقعی و مقادیر پیش

-تهیه گردید. مدل N ،ADF ،DMD. در مجموع سه برنامه کالیبراسیونی برای صفات گردیددستگاه کالیبره  هاآنآمد و بر اساس 

بینی اشتباه معیار پیش ،(SEC) اشتباه معیار کالیبراسیون های از قبیلاز آماره های کالیبراسیون ایجاد شده سپس با استفاده

(SEP) ،2R ،Bias  وSlope  وRPD  .بینی نیز باید پیشهمانند اشتباه معیار کالیبراسیون، اشتباه معیار مورد ارزیابی قرار گرفتند

 باشد.  SECو مشابه  ترکوچکبه اندازه ممکن 

 

 نتایج

 NIRآوردی های بردهابل دابرای توسعه معادالت کالیبراسیون برای هر ویژگی کیفی، اطالعات مربوط به آنالیز شیمیایی در مق

-خطای استاندارد پیش ( وSECخطای استاندارد کالیبراسیون ) تعیین شد. هاآنو ضرایب رگرسیون  مورد رگرسیون قرار گرفته

فی ز ترکیبات کیبینی برای هر یک اراهنما در انتخاب بهترین معادالت پیش به عنوان( 2R( و ضریب تشخیص )SEPبینی )

نتایج مربوط به  ،1جدول  .مدل کالیبراسیون ایجاد گردیدهای مورد بررسی استفاده شد. در این مطالعه به ازای هر یک از شاخص

 دهد.گیری نشان میهای مختلف برای فاکتورهای مورد اندازهمطالعات آزمایشگاهی را در گونه

 
 ها ماری هر یک از صفات کیفی مربوط به تجزیه شیمیایی نمونهخالصه پارامترهای آ -1جدول 

 اشتباه معیار حداکثر حداقل میانگین تعداد نمونه یرمتغ
انحراف 

 (SDمعیار )

N 267 13/2 65/0 77/4 04/0 80/0 
ADF 267 41/32 10/9 50/64 71/0 75/11 
DMD 267 77/62 91/32 79/85 63/0 36/10 
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های ها و حذف دادهادهسازی دصورت گرفت و پس از نرمال Unscramblerافزار به نرم هادادهها، انتقال پس از اسکن نمونه

براسیون برای ادله کالیترین معها برای ساختن بهترین معادله کالیبراسیون آماده شدند. پس از آن، جهت دستیابی به بهپرت، نمونه

ده مانارسنجی متقابل با باقیها حذف گردید و اعتببزرگ از مجموعه نمونه (Residual)مانده هایی با باقیهر فاکتور کیفی، نمونه

ه ب 3و  2ل در جداو هاآنپس از تعیین بهترین معادالت کالیبراسیونی، پارامترهای آماری مربوط به گرفت.  ها صورتنمونه

 سنجی( و ارزیابی )اعتبارسنجی( آورده شده استترتیب برای کالیبراسیون )هم

 
 مختلف  یرهایمتغ یبراهای کالیبراسیون های مدلآماره -2جدول 

 معادله 1N 2N SEC 2R Slope Offset RMSEC RPD رمتغی
N 976 817 27/0 87/0 86/0 26/0 27/0 96/2 X86/0 +26/0  =Y 

ADF 976 825 80/3 86/0 86/0 08/4 80/3 09/3 X86/0 +08/4 =Y 

DMD 976 809 04/3 89/0 89/0 87/6 04/3 40/3 X89/0 +87/6  =Y 

(، SECن )اشتباه استاندارد کالیبراسیو ؛اندهایی که وارد محاسبات شدهتعداد داده، 2N (، outlierهای پرت )ها بعد از حذف دادهتعداد اولیه داده ،1N ها شامل،آماره

 2R، ( ضریب تشخیص، جذر میانگین مربعات خطای کالیبراسیونRoot Mean Square error of calibration= RMSEC ،)RPD (ratio 

performance deviation) = SD/RMSEC، ( شیب خطslope( عرض از مبدأ ،)offset). 

 

 یرهای مختلف برای متغ بینیهای پیشهای اعتبارسنجی مدلآماره -3جدول 

 معادله 1N 2N SEP 2R Slope Offset RMSEP RPD رمتغی
N 976 817 30/0 84/0 85/0 28/0 30/0 66/2 X85/0 +28/0= Y 

ADF 976 825 04/4 85/0 85/0 29/4 04/4 90/2 X85/0 +29/4= Y 

DMD 976 809 28/3 87/0 87/0 20/8 28/3 15/3 X87/0 +20/8= Y 

 =Root Mean Square error of predictionجذر میانگین مربعات خطای کالیبراسیون ) (،SEP( )بینی )ارزیابیاه استاندارد پیشها شامل: اشتبآماره

RMSEP ،)RPD (ratio performance deviation )= SD/RMSEP . 

 

 گیریبحث و نتیجه

آمده است  به دستهای خوبی های زیادی بکار رفته و کالیبراسیونای در ارزیابی علوفهگسترده به طور NIRسنج طیف

(Abreau at al, 1992 ; Ahmadi, 2004 ; Charehsaz et al, 2013).  از مزایای عمدهNIRسازی ، سرعت، سادگی آماده
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 ,Norris)های شیمیایی است ت، عدم مصرف نمونه و کاهش هزینه برای معرفیک عملیا، کثرت تجزیه و تحلیل در نمونه

1989 .) 

2Rخیص ضریب تش ؛های کالیبراسیون نشان داد( آماره3و  2با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه )جداول 
 86/0رنجی از   

بارسنجی نیز دارد. در برنامه اعت ADFبرای  80/3تا  Nبرای  27/0نیز رنجی از  SECو  DMDبرای  89/0تا  ADFبرای 

 30/0از  SEPو همچنین دارای میزان خطای  DMDبرای  87/0تا  Nبرای  84/0رنجی از حدود  2Rمیزان ضریب تشخیص 

 بوده است.  ADFبرای  04/4تا  N یبرا

د حتا  ADFی شده برا یجاداگفت معادله  توانهای کالیبراسیون مربوط به هر یک از فاکتورها میبا در نظر گرفتن آماره

اما در  ؛( مطابقت دارد1382( و احمدی )1391ساز و همکاران )که با نتایج چاره تر بودهت به بقیه فاکتورها ضعیفاندکی نسب

در نتیجه دقت  ممکن است ADFبوده است. دقت کمتر کالیبراسیون  80/0تمام فاکتورهای مورد مطالعه ضریب تشخیص باالی 

 کننده باشد. کمتر در روش آزمایشگاهی به دلیل خطای آزمایش

 Garcia)د باش 3آن باالتر از  RPDو  8/0ای که دارای ضریب تشخیص باالتر از معادله ،Williams (2004)بنا به نظر 

Ciudad et al, 2006; Williams et al, 1993) ها دارند. با توجه به نتایج تعیین کیفیت گونه بینی الزم را برایتوانایی پیش

، معادالت RPDولی با توجه به میزان  ،بوده 82/0تحقیق حاضر، ضریب تشخیص در هر سه فاکتور کیفی مورد بررسی باالی 

ین نیز قابل قبول هستند. بنابرا Nاز صحت کافی برخوردار هستند. معادله ایجاد شده برای فاکتور  DMDو  ADFمربوط به 

های کنونی و آینده برای ارزیابی کیفیت علوفه تواند در برنامهحاصل از این مطالعه می NIRهای توان بیان کرد کالیبراسیونمی

 ای مورد تغذیه دام مورد استفاده قرار گیرد. گیاهان بوته
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Abstract 

Livestock nutrition experts have long recognized the importance of measuring the nutritional value of 

livestock forage. There are various chemical analysis techniques to quantify forage quality parameters such 

as protein, energy or mineral content; however, they are almost costly and time-consuming. The NIRS 
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technology proposed by livestock nutritionists is a quick technique to assess forage quality and obtain 

nutrition information. The aim of this study was to provide calibration models using NIRS technology to 

evaluate the forage quality of shrub species at vegetative growth stage. In this research, nitrogen percentage, 

acid detergent fiber (ADF) and dry matter digestibility (DMD) were measured as forage quality indices. 

Plant samples were collected from the rangelands of different provinces at vegetative growth stage during 

2007-2009. The sampling was performed randomly in three replicates, each contained five individuals. The 

samples were used for both chemical analysis and NIR. The parameters were measured in the laboratory and 

then the plant samples were scanned using NIR. The unscrambler software was used to create regression 

equations and the best calibration equation was obtained for each index using the PLS method. According to 

the results, it can be stated that NIR calibrations derived could be used to evaluate the forage quality of shrub 

species grazed by livestock. 

Keywords: Forage quality indices, vegetative growth stage, calibration, NIRS.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


