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تعیین ایجاد مدل کالیبراسیون طیفسنج مادون قرمز نزدیک انعکاسی ()NIRS
جهت برآورد کیفیت علوفۀ گونههای بوتهای
 حسین ارزانی؛ استاد دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.
 وحیده عبداللهی*؛ عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان ،سیستان و بلوچستان.
 جواد معتمدی؛ دانشیار پژوهشی ،بخش تحقیقات مرتع ،مؤسسۀ تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ،سازمان تحقیقات ،آموزش و
ترویج کشاورزی.
 مجید آخشی؛ کارشناس ارشد آبخیزداری و کارشناس آزمایشگاه ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران ،کرج ،ایران.

چکیده
امروزه بیشتت ر جه ات ،ت اندازهگیری جرکیبات شتتیایا گ گهن های مرجعگ ،بر روشهای فیز کگ و کم هز ن از ال طیفستتن
ا شعۀ مادون قرمز نزد ک ( )NIRSم ارکز شده ا ست .از ا نرو هدف از پژوهش حا ضر ،ارائۀ مدلهای کالیبرا سیهنگ برای طیف سن
مادون قرمز نزد ک انعکاستتگ ( )NIRSب منظهر برآورد مقاد ر شتتا های کیفیت علهفۀ گهن های بهج ای مگباشتتد جا از ا ن طر ق،
ضتتان فتترف ه گ در وقت و هز ن  ،با دق گ مناستت  ،کیفیت ا ن گیاهان را برآورد کرد .برای ا ن منظهر در مجاهع 654 ،ناهن از
مراحل رشتتد رو شتتگ ،گلدهگ و بذردهگ ب منظهر برآورد مقاد ر ازت ( ،)Nپروجئین ام ( ،)CPالیاف نامحلهل در شتته ند استتیدی
( ،)ADFماد شک قابل ه ضم ( )DMDو انرژی م ابهلی ساگ ( )MEاز طر ق  ،NIRSجه سط د س گاه  ،DA7200 Pertenپرجهجابگ
شد .سپس دادههای حافل از پرجهجابگ ب منظهر آنالیز چند م غیره ،ب نرمافزار  Unscramblerمن قل گرد د .قبل از برازش مدل ،برای
کنها ت و نرمالسازی پراکنش دادهها از روش  S.Golayو  SNVاس فاده شد .ا جاد مدل کالیبراسیهن با روش  PLS1و اع بارسنجگ
مدل ب روش  Cross Validationانجام شد .سپس قابلیت پیشبینگ مدلهای ا جاد شده ،با در نظر گرف ن آمارههای کالیبرا سیهن
ارز ابگ و در مجاهع  18برنامۀ کالیبرا سیهن ج ی شد .با در نظر گرف ن آمارههای کالیبرا سیهن مگجهان گفت در جاام فاک هرهای مهرد
مطالع  ،ضر ج شخی باالی  0/80بهده ا ست .هاچنین در هاۀ مراحل ر شد ،ضر هاب س گگ بین دادههای مر ع و برآورد شده
جهستتط  NIRباالی  0/90درفتتد بهده استتت .بنابرا ن مگجهان بیان کرد کالیبراستتیهنهای  NIRحافتتل از ا ن مطالع مگجهاند در
برنام های کنهنگ و آ نده برای ارز ابگ کیفیت علهفۀ گیاهان بهج ای مهرد جغذ ۀ دام مهرد اس فاده قرار گیرد.
کلید واژگان :کالیبراسیهن ،کیفیت علهف  ،گیاهان بهج ای ،مرحلۀ رشد.NIRS ،

* نه سنده مسئهل :شااره جااس+985437630097 :

Email: abdollahi_Vahideh97@yahoo.com
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 .1مقدمه
گهن های بهج ای ،منبع م م مهاد غذا گ برای دام های
اهلگ و حیات وحش در نهاحگ شتتتک و نیا شتتتک
مگباشتتند .در ا ن نهاحگ ،مصتترف بهج ایها ،بیش از 50
در فد رژ م غذا گ دام را شامل مگ شهد .ا ن امر در طهل
دورههای شتتک ک مقدار جهلید علهف  ،کاهش اف و ب
دلیل نستتبت پائین برب ب شتتا  ،ارزش غذا گ آنها نیز
کم استتتت ،ناهد بیشتتت ری دارد ] .[14از ا نرو اطالع از
های کیف یت عله فۀ آن ها ،از ملزو مات
م قاد ر شتتتا
اساسگ ت برنام ر زی هراکدهگ دام در مرجع در ا ن
نهاحگ مگباشد.
روش های بستتت یاری برای ا ندازهگیری ارزش غذا گ
علهف  ،جهسع اف اند ک ب طهرکلگ شامل اس فاده از دام
( ،)In- Vivoجلفیق آزمتتا شتتتگتتاه -دام ( )In- Sitroو
روشهای آزما شتتگاهگ ( )In- Vitroهستت ند .اگرچ ا ن
روشها ،دشهار ،زمانبر و پرهز ن هس ند ولگ ا ن معا ،
زمانگ اهایت دو چندان پیدا مگکن ند ک نیاز ب ججز و
جحلیتتل جعتتداد ز تتادی ناهن ت برای اطالع از مقتتاد ر
شتتتا های کیفیت علهف باشتتتد ] .[12نیاز ب ججز و
جحلیل جعداد ز ادی از ناهن ها در زمان اندک ،باعث جالش
ت پیدا کردن روشهای فیز کگ و شتتیایا گ ا گز ن
شتتتده ک هم ستتتر ع بهده و هم ا ن ک ن یاز ا ندکگ ب
آماده سازی ناهن دا ش با شند .امروزه بی ش ر ن جه بر
روشهای فیز کگ از ال طیفستتن مادون قرمز نزد ک
انعکا سگ (1)NIRSم ارکز شده ا ست .ا س فاده از جکنیک
 NIRSبرای جعیین پارام رهای کیفیت علهف  ،از اوا ل دهۀ
 1970گزارش شده ا ست ] .[12ا ساس کار  NIRSشامل
نهری از طهل مهجهای  1100-2500نانهم ر استتتت ک از
روی مهاد امد شک بازجاب مگ شهد و شامل اطالعات
جرکیبگ ا ست ک مگجهاند جه سط ک کامپیهجر ا س خراج
گردد و آنالیزهای م عدد را در کا ر از ک دقیق گزارش
دهد ].[20

)Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS

1

ب منظهر اس فاده از دس گاه طیف سن انعکاسگ مادون
قرمز نزد ک ( )NIRبرای برآورد کیفیت علهف  ،ا ن دس گاه
با د با استتت فاده از ک مجاهع ای از ناهن ها ک جرکی
شتتیایا گ آنها شتتنا شتتده استتت ،کالیبره گردد ].[8
بنابرا ن شتترا استتاستتگ برای استت فاده از  ،NIRSقابلیت
د س ر سگ ب اطالعات شیایا گ دامنۀ و سیعگ از ناهن ها
ت جهستتت عۀ کالیبراستتتیهن ماد مهرد نظر استتتتت.
کالیبراسیهن ،فرا ند جهسعۀ روابط ر اضگ بین طیف  NIRو
مقاد ر کیفگ است ک جهسط روش مر ع جعیین شده است.
ک معادلۀ کالیبرا سیهن ر ضا تبخش ،ب س گگ ب اطالعات
قابل اع ااد و ک مدل ر اضگ مناس برای ب دست آوردن
روابط پیشبینگ دارد ] .[8جحقیقات قبلگ نشان مگدهد ک
دادههای کالیبراسیهن ب ای اس فاده از دادههای مربها ب
ک نهع علهف  ،با د از علهف های مشتتتاب از لحاب طبق
(جاگسهنهمگ) ،سن ،نهع رو شگاه و  ...ج ی گردند جا ب هان از
آن ها برای ا جاد معادلۀ پیشبینگ کلگ استتت فاده کرد ک
برای انهاع علهف ها هب عال کند ].[25
در ا ن راستتت ا ،با کاربرد  NIRت جعیین کیف یت
غذا گ گاو ،معادالت پیشبینگ ب طهر مهفقیتآمیزی برای
 DOMو ( CPبا  R2ب جرجی ؛  0/80و  )0/92ارائ گرد د.
در ا ن ارجباا ،میزان  ( SECطای اس اندارد کالیبراسیهن)
و  ( CEVطای استتت اندارد اع بارستتتنجگ) حدود  1/66و
 1/65برای  DOMو  0/89و  0/92برای  CPقا بل قبهل
بهدنتتد [ .]17هاچنین دقتتت  ،NIRSبرای انتتدازهگیری
جرکیبات شیایا گ شبدر سفید ( ،)Trifolium repensمهرد
ارز ابگ قرار گر فت .برای ا ن منظهر ،کالیبراستتتیهن های
 NIRSبرای اکستتت ر ADF ،NDF ،CF ،CP ،و ADL
ا س خراج گرد د .در مجاهع  145ناهن برای کالیبرا سیهن
و اع بارستتتنجگ م قابل معادالت استتت خراج شتتتده و ک
مجاه عۀ مستتت قل و دا گا ن ( 65ناه ن ) ،برای جستتتت
پیشبینگها مهرد اس ت فاده قرار گرفت .طاهای اس ت اندارد
کالیبراستتیهن و اع بارستتنجگ م قابل ،ب فتتهرت درفتتد
میانگین ب جرجی  3/5جا  5/5برای اکستتت ر 3/0 ،و 4/2
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برای  4/4 ،CPو  5/0برای  3/7 ،CFو  4/7برای ،NDF
 3/3و  4/2برای  ADFو  14و  16برای  ADLگزارش شد.
ن ا نشتتتان داد کالیبراستتتیهنهای  NIRب دستتتت آمده،
پ انسیل ا ن را دارد ک در برنام های افالحگ برای ارز ابگ
کیفیت شتتبدر ستتفید مهرد استت فاده قرار گیرد [ .]8طیف
 ،NIRبرای  135ناهن از غالت ستتتبز ،از طر ق بازجاب از
مهاد گیاهگ شتتک ب دستتت آمد ک ن ا حافتتل از مدل

کن رل دما و رطهبت مگجهاند دلیل کالیبراستتیهن ضتتتعیف
برای ا ن پارام ر باشتتتد ،ا ما در کل ،پیشبینگ هبگ برای
پارام رهای کیفیت حافتتل گرد د [ .]11پ انستتیل NIRS
برای جعیین هاص کیفگ  Cytisus multiflorusبت عنهان
هراک دام ،مهرد ارز ابگ قرار گر فت .کالیبراستتتیهن های
 NIRSبرای  ،ADF ،NDF ،CPسلهلز ،هاگسلهلز ،اکس ر
و قابلیت هضتتتم مهاد آلگ شتتتک ( )OMDا جاد گرد د.

اکس ر SEC =0/72 ،و
کالیبراسیهن در صهص شا
2
 r2 =0/90؛ برای  SEC =0/63 ،CPو  r =0/98؛ برای ،CF
 SEC =1/02و  r2 =0/94؛ بتتتترای ،NDF
 SEC =1/41و  r2 =0/97و برای  SEC =1/43 ،ADFو
 r2 =0/96بهد .در ا ن ارج باا ،مشتتتخ شتتتد ک ،NIR
پیشبینگ قابل قبهلگ از جرک ی گهن های مخ لف غالت و
حبه بات ارا ئ مگد هد [ .]9روش غیرمستتت قیم و NIRS

ن شان داد مدلهای کالیبرا سیهن برای پیشبینگ CP

نا
با r =0/99؛ SEP =3/8 g kg؛ برای  DMDبا r =0/98؛
SEP =15/7 g kg-1؛ بتترای  NDFبتتا r2 =0/98؛ g kg-1
 ،SEP =13/3برای  ADFبا r2 =0/94؛،SEP =19/1 g kg-1
برای ستتتلهلز بتتا r2 =0/96؛  SEP =12/2 g kg-1و برای
اکستتت ر با r2 =0/91؛  SEP =1/1 g kg-1دقیق بهدند ،اما
ن یجۀ کالیبراسیهن لیگنین با r2 =0/76؛ SEP =7/0 g kg-1

مدفهع ،ت جهسعۀ ک معادلۀ پیشبینگ برای مقدار جانن
در رژ م غذا گ گهستتفند ،ب کار برده شتتد ک اع بارستتنجگ
ا ن معادل با ک مجاهعۀ م س قل از ناهن ها ،ن ا ن سب اً
مهفقگ را ب ت هاراه داشتتتتت ( .]23[ )R2 =0/61برای

و هاگستتتلهلز با r2 =0/88؛  ،SEP =13/6 g kg-1د قت
پائینجری داشتتتت .هاچنین ن ا پژوهش ،نشتتتان داد ک
طیفستتتن  NIRمگجهاند برای پیشبینگ ستتتر ع و دقیق
و ژگگهای کیفگ برای گهنۀ مهرد نظر ا س فاده شهد [.]14

شتتیایا گ ترت در اروگهئ  ،روش NIRS

در پژوهشتتتگ با هدف ا جاد ک مدل کالیبراستتتیهن NIR

پیشبینگ جرکی
مهرد استت فاده قرار گرفت .در ا ن صتتهص 400 ،ناهن از
محدود  400جا  2500نانهم ر استتتکن شتتتدند .معادالت
پیشبینگ با استتت فاده از رگرستتتیهن حداقل مربعات زئگ
افتتتالد شتتتده ( )MPLSبا اع بارستتتنجگ م قابل پس از
جصحیح پراکندگگ با کاربرد  ،SNVجهسع افت .مقاد ر R2
و طاهای استتت اندارد اع بارستتتنجگ ( )SECVمدلهای
کتتالیبراستتتیهن ،ب ت فتتتهرت 0/96 ،)SECV 9/5( 0/72
(،)SECV 34/3( 0/96 ،)SECV16/5( 0/98 ،)SECV 7/7
 )SECV 17/8( 0/98و  )SECV 6/1(0/98ب جرجی برای
 NDF ،ADF ،CP ،DMو  IVOMDو اک س ر ،بر ح س
 g/kgوزن شک محاسب شد .بررسگها نشان داد ک برای
اغل پارام رها ،آمارههای کالیبرا سیهن هبگ حا فل شد،
اما  DMضعیفجر ن آمار کالیبرا سیهن را دا شت ک دلیل
آن هم عدم جهافق بین روش مر ع ( شک کردن در آون)
و اندازهگیری  NIRبهده استتتت .ت یرهستتتازی ناهن بدون

2

-1

2

برای  CPبا استت فاده از مقاد ر شتتیایا گ حافتتل از روش
کجلدال برای  50ناهن علهف  ،رگرستتتیهن حداقل مربعات
زئگ ( )PLSبرای ب د ست آوردن مدل  NIR-CPا س فاده
گرد د ک ن ا نشتتتان داد؛ جکنهلهژی  NIRبا مهفق یت
مگجهاند برای جعیین ستتر ع و ارزان پروجئین ام استت فاده
شتتهد [ .]15با بررستتگ پارام رهای کیفیت علهف جهستتط
دستت گاه طیفستتن مادون قرمز نزد ک ،گزارش شتتد ک
ضر جبیین ( ،)R2اش باه اس اندارد کالیبراسیهن ( )SECو
ا ش باه ا س اندارد پیشبینگ ( ،)SEPاز سطح باال گ از دقت
بر هردار بهدند .در ا ن ارجباا ،مقدار  SECبا ،1/09-0/15
 4/0-96/52 ،3/0-94/83و  0/86-0/21و  SEPبا -0/13
 ،0/61 -0/17 ،3/84 -0/31 ،3/34 -0/62 ،0/75ب جرجی
برای فتتفات پروجئین ام ،قابلیت هضتتم ،د هار ستتلهلگ
من ای هاگستتتلهلز و اکستتت ر کل ب دستتتت آمد .مقاد ر
هابستت گگ بین دادههای آزما شتتگاهگ و ن ا پیشتتگه گ
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 NIRبرای جاام فتتفات ب و ژه پروجئین ام ،یلگ باال بهد
(.]10[ )>95%
چ ار مدل  ،NIRSبرای پیشبینگ مح های ،ADF ،CP
 NDFو ( WSCکربهه یدرات های محلهل در آب) در گهنۀ
 Lolium multiforumا جاد شد .مدلهای ب ین بر ا ساس
داد آزما شتتتگاهگ و اطالعات طیفگ با رگرستتتیهن حداقل
مربعات زئگ جهستتع پیدا کرد .مدلها با استت فاده از ک
مجاهعۀ کامالً مستت قل از ناهن ها ،اع بارستتنجگ شتتدند و
ضر جعیین ن سب اً باال گ دا ش ند [ .]28هاچنین جعداد
 173ناهن از برن ق ههای و  86ناهن ستتبهس برن  ،ت
جهستتعۀ مدلهای کالیبراستتیهن برای پروجئین دان و مقدار
آمیلهز برن ق ههای و جرکیبتتات پروجئین ،روغن تتام،
رطهبت ،اک س ر و مقدار فیبر در سبهس برن  ،ب کار برده
شتتد .مدلهای مخ لف  PLSافتتالد شتتده با ب ر ن جیاار
ر ا ضگ برای هاۀ جرکیبات شنا سا گ شد .مجاهعۀ د گری
شتتتا مل  26ناه ن برای بر نا م اع بارستتتنجگ مدل های
کالیبراسیهن ،مهرد اس فاده قرار گرفت .دقت باالی هاۀ ا ن
مدل های کالیبراستتتیهن و مدل های پیشبینگ از طر ق -t
جستتتت ف گ و آنالیز رگرستتتیهن هابستتت گگ بین مقاد ر
مر ع و مقاد ر پیشبینگ ،جضاین شد [ .]6پژوهشگ ت
ا جاد معادلۀ کالیبراستتیهن برای طیفستتن  NIRب منظهر
برآورد کیف یت عله فۀ گ یا هان فهرب ،ان جام شتتتد .در ا ن
ارجباا ،گزارش شد ک معادالت ارائ شده برای شا های
نی روژن و پروجئین ام ،در مقا ستت با د گر شتتا های
کیفیت علهف  ،ب ر بهده است [.]5
با جه ب لزوم ا گز نگ روشهای ستتر ع و ب فتترف
برای جعیین ارزش غذا گ گ یا هان در زمی نۀ استتت فاده از
جکنیک  NIRSو ب صتتهص کالیبراستتیهن ا ن دستت گاه،
مطالعات اندکگ در دا ل کشتتهر فتتهرت گرف استتت .بر
هاین استتتاس ،پژوهش حاضتتتر با هدف ارا ئۀ مدل های
کالیبراسیهنگ برای طیف سن مادون قرمز نزد ک انعکاسگ
( )NIRSب منظهر برآورد مقاد ر شتا های کیفیت علهفۀ
1

Crude Protein
Acid Detergent Fiber
3
Dry Matter Digestibility
2

گهن های بهج ای انجام شد جا ضان فرف ه گ در وقت و
هز ن  ،با دق گ مناس ب هان درفد نی روژن ( ،)Nپروجئین
ام ( ،)CP1الیاف نامحلهل در شتته ند استتیدی (،)ADF2
متتاد شتتتتک قتتابتتل هضتتتتم )DMD( 3و انتترژی
م ابهلیساگ( )ME4را برآورد کرد.

 .2روش شناسی
 .1.2ا ندازهگیری م قادیر شااااخ

های کیف یت

علوفه به روش شیمیایی
برای انجام پژوهش حا ضر ،در گام اول ن ا مربها ب
های کیفیت علهفۀ گهن های بهج ای ک
مقاد ر شتتتا
مرجبط با ن ا طرد کیف یت علهف مناطق مخ لف آب و
هها گ استتتت ] ،[4از بانک اطالعاجگ مه هد استتت خراج
گرد د .در دول  ،1گه ن های به ج ای مهرد بررستتتگ و
گستتت رش آن ها در م کان های ان خابگ م ناطق مخ لف
رو شگ ،ارائ شده است .برای ا ن منظهر از هر گهن در هر
مرحلۀ رشد (شامل رشد رو شگ ،گلدهگ و بذردهگ) ،س
ناه ن و برای هر ناه ن حدا قل پن پا ۀ گ یاهگ ب طهر
جصادفگ از نقاا مخ لف مرجع اعآوری شده است ] [4و
مقاد ر شا های کیفیت علهفۀ آنها طبق د س هرالعال
 [3]5AOACدر آزما شگاه اندازهگیری شده است.

 .2.2اسکن نمونههای گیاهی با دستگاه  NIRSو
ایجاد معادالت کالیبراسیون
از باقگماند ناهن ها در آزما شگاه حدود ده جا سگ گرم
ت کالیبرا سیهن ا س فاده شد .از ناهن های ک ب روش
شیایا گ آنالیز شده بهدند اعاً  248ناهن از مرحلۀ رشد
رو شتتتگ 241 ،ناه ن از مرح لۀ گلدهگ و  165ناه ن از
مرحلۀ بذردهگ برای کالیبراستتیهن از طر ق  ،NIRSدر نظر

Metabolizable Energy

4

)Association of Official Analytical Chemists (AOAC

5
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 درNIR  ناهن ها با استت فاده از طیفستتن.گرف شتتدند
.محدودهای از طهل مهجها اسکن شدند
[4]  گونههای بوتهای مورد بررسی و گسترش آنها در مکانهای انتخابی مناطق مختلف رویشی کشور. 1جدول
نام گونه
Artemisia fragrans, Kochia prostrate

نام مکان
ارشق استان اردبیل
آبخوان سه استان اصفهان

Acantholimon festucaceum, Andrachne fruticulosa, Artemisia sieberi
Astragalus talimansurensis, Ferulago macrocarpa, Hammada salicornica,
Pteropyrun noeanum, Salsola lachnantha
Arenaria dianthoides, Astragalus aureus,Thymus kotschyanus

صالح آباد و چنگوله استان ایالم

Atriplex verrucifera, Halocnemum strobilaceum

تیزخراب استان آذربایجان غربی

Thymus kotschyanus
Artemisia scoparia, Atriplex leucoclada, Sporobolus arabicus
Dendrostellera lessertii, Salsola laricina
Acantholimon erinaceum, Acanthophyllum sordidum, Onobrychis cornuta,
Oryzopsis holciformis, Thymus fedtschenkoi
Thymus daenensis
Astragalus squarrosus, Halothamnus glaucus, Reaumuria fruticosa, Salsola
arbuscola, Salsola richteri, Seidlitzia rosmarinus
Artemisia turanica, Salsola orientalis, Aellenia subaphylla, Artemisia diffusa
Thymus kotschyanus, Astragalus vereciferom
Acantholimon erinaceum, Acanthophyllum sordidum, Artemisia aucheri,
Astragalus flovoccus, Astragalus glaucacanthus, Astragalus podolobus,
Crucianella gilanica, Onobrychis cornuta
Sphaerocoma aucheri, Atriplex leucoclada
Acantholimon festucaceum, Acanthophyllum sordidum, Astragalus
cephalanthus, Astragalus susianus, Acanthophyllum bracteatum
Astragalus adscendans
Acantholimon flexuosum, Astragalus micricephalus
Buffonia macrocarpa
Dianthus orientalis, Thymus kotschyanus
Acantholimon olivieri, Astragalus felxilipes

سهند استان آذربایجان شرقی
قره باغ استان آذربایجان غربی
کبکان استان بوشهر
خشکه رود استان تهران
فیروزکوه استان تهران
کرسنگ استان چهار محال و بختیاری
پشته عباس استان خراسان
سرخس استان خراسان
بادامستان استان زنجان
جاشلوبار استان سمنان
سایت بریس استان سیستان و بلوچستان
چشمه انجیر استان فارس
سپیدان استان فارس
الموت استان قزوین
یکه باغ استان قم
سارال استان کردستان
گون بان کرمانشاه
تیل آباد استان گلستان

Acantholimon festucaceum, Eurotia ceratoides, Zygophyllum atriplicoides
Astragalus podolobus, Salsola arbusculiformis, Salsola dendroides, Salsola
tomentosa, Zygophyllum atriplicoides, Artemisia turcomanica, Artemisia
khorassanica
Halocnemum strobilaceum

پاشایلق مراوه تپه گلستان

Thymus transcaspicus

سر علی آباد استان گلستان

Atriplex leucoclada, Desmostachya bipinata, Halocnemum strobilaceum
Chrysopogon aucheri, Gaillonia aucheri, Gaillonia crucianelloides,
Helianthemum lippii, Gymnocarpus decander
Sphaerocoma aucheri

زمین سنگ استان هرمزگان

Artemisia aucheri, Astragalus myriacanthus, Astragalus strictifolius
Astragalus arbusculinus, Cornulaca monacantha, Cymbopogon olivieri,
Fortuynia bungei, Gymnocarpus decander, Halothamnus subaphyllus,,
Haloxylon ammodendron, Hammada salicornica, Pycnocycla nodiflora,

شیرکوه استان یزد

اینچه برون گلستان

جونگان استان هرمزگان
سیریک استان هرمزگان

طبس استان یزد
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Salsola imbricate, Salsola tomentosa, Sedlitzia rosmarinus, Artemisia sieberi,
Salaola yazidona, Callygonum bungei
Artemisia sieberi, Eurotia ceratoides

جکنهلهژی  NIRبر اساس ذب و انعکاس اشعۀ مادون
قرمز نزد ک استتت هار استتتت .از هر گهن برای هر مرحلۀ

جهسع اف از  3مقدار د گر فهرت مگگرفت) .برای ا جاد
معادلۀ ب ین  ،ناهن ها گ با باقگ مانده ( )Residualبزرب

رو شگ ب طهر مجزا مقداری دا ل محفظۀ د س گاه (پیالۀ
دا رهای کهچک) ر خ شتتد جا ب وستتیلۀ جاباندن پرجههای
مخ لف اشتتعۀ مادون قرمز نزد ک و انرژیهای ذب و ا
منعکس شد ففات کیفگ را برآورد کند .ب ازای هر ناهن
دو ظرف و هر ک دو بار (در مجاهع هر ناهن چ ار بار)
پرجهجابگ و طیف بازجاب شده از ناهن ها و دادههای مربها
ب طیف ها (در مجاهع  141طیف با ا الف  5نانهم ر از

حذف شده و اع بار سنجگ م قابل مجدداً انجام مگ شد جا
در ن ا ت با در نظر گرف ن آمارههای کالیبرا سیهن و جعداد
حذف مجاز ( حداکثر  20درفتتتد داده ها) ،معادلۀ ب ین
حا فل شد .بنابرا ن مقا سات آماری بین مقدار واقعگ و
مقاد ر پیشبینگشتتتده انجام شتتتد و معادالت پیشبینگ
ب دستتتت آمد و بر استتتاس آنها دستتت گاه کالیبره گرد د
1
(شکل .)1

 950جا  1650نانهم ر) ثبت گرد د.
دادههای حافل از پرجهجابگ ب منظهر آنالیز رگرسیهن،
ب نرمافزار  ،CAMOAS( Unscramblerنسخۀ  ،9/5نروژ)
من قل شتتتتد .ق بل از برازش مدل ،برای کنها ت و
نر مالستتتتازی پراکنش داده ها از روش [24] S.Golay
ا س فاده شد .در طهل کالیبرا سیهن  NIRبرای پیشبینگ
هر پارام ر ،جعداد اندکگ داده ب عنهان داد پرت ا Outlier
شناسا گ شدند ک شامل ناهن ها گ بهد ک از بقیۀ امعۀ
ناهن م فاوت بهد .ا ن ناهن ها در جهستتتعۀ معادل ب کار
نرف ند .برای ا جاد مدل کالیبراسیهن از روش [18] PLS1
اس فاده و اع بار سنجگ مدل ب روش Cross Validation
ان جام شتتتد .اع بارستتتنجگ معادل برای ارز ابگ جهانا گ
پیشبینگ معادلۀ کالیبراسیهن ان خاب شده ،انجام مگشهد.
اع بارسنجگ مس لزم پیشبینگ با ک مجاهع مس قل از
ناهن ها ،عنگ از ک امعۀ م فاوت نستتتبت ب مجاهعۀ
کالیبراسیهن با مقاد ر مر ع شنا شده است ،و ا حذف
جعداد معینگ از ناهن ها از مجاهعۀ کالیبراستتتیهن و عدم
استت فاد آنها در فرآ ند کالیبراستتیهن مگباشتتد (در ا ن
روش اع بارستتتنجگ م قابل از طر ق جقستتتیم داده ها در
مجاه ع های  4جا گ و پیشبینگ کالیبراستتتیهن های
Partial least squares type 1
Standard error calibration

1
2

 .3.2پارامترهای آماری مورد استفاده در کالیبراسیون
برای جهستتتعۀ معادالت کالیبراستتتیهن برای هر و ژگگ
کیفگ ،اطال عات مربها ب آ نالیز شتتتیا یا گ در م قا بل
دادههای برآوردی  NIRمهرد آزمهن رگر سیهن قرار گرف
و ضتتترا هابستتت گگ آن ها جعیین شتتتد .مدل های
کالیبرا سیهن ا جاد شده سپس با ا س فاده از آمارههای از
قبیل طای استتت اندارد کالیبراستتتیهن ،)SEC(2طای
اس اندارد پیشبینگ ،)SEP(3ضر جشخی ( ،)R2شی
ط ( ،)Slopeمیزان ار بگ ( )Biasو RPD4مهرد ارز ابگ
قرار گرف ند .مقاد ر  SEP ،SECو  R2ب عنهان راهناا در
ان ختتاب ب ر ن معتتادالت پیشبینگ برای هر تتک از
جرکیبات کیفگ اس ت فاده شتتد .ب گهن ای ک ب ر ن روابط
(معادل ها) از طر ق جرکی ب ینۀ آمارهها ب دست آمد ،ک
بر استتاس طای استت اندارد پیشتتگه گ ( )SEPو طای
است اندارد کالیبراستتیهن ( )SECکا ر ،ضتتر جشتتخی
( )R2بیشتتت ر ،شتتتی ط رگرستتتیهن نزد ک ب ک و
کا ر ن ار بگ (انحرافات) بین ن ا  NIRو آزما شتتتگاه،
معادالت کالیبراستتیهن حافتتل و دس ت گاه کالیبره گرد د.
سپس ن ا حا فل بر روی ناهدارهای رگر سیهنگ ک در
Standard error prediction
ratio performance deviation

3
4
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آن ها داده های آز ما شتتت گاه ب عنهان م غیر مستتت قل و
دادههای حافتتل از  NIRب عنهان م غیر وابستت در نظر
گرف شدهاند ،ناا ش داده شد.
در ا ن معادل ها ضتتر هابستت گگ چند م غیره ()R
اندازهای از هاب س گگ بین مقاد ر ذب و دادههای مر ع
(ضر هابس گگ بین آزما شگاه و  )NIRاست .اش باه از

معیار (اس ت اندارد) کالیبراستتیهن ( ،)SECاش ت باه از معیار
جفاوت بین دادههای مر ع و دادههای پیشگه گ  NIRدر
ستتری کالیبراستتیهن استتت .اشتت باه از معیار پیشبینگ
( ،)SEPا ش باه از معیار جفاوت بین دادههای آزما شگاهگ
مر ع و دادههای پیشگه گ  NIRدر سری اع بار سنجگ
است.

ب

الف

د

ج

شکل  .1مراحل مختلف انجام کالیبراسیون با دستگاه  NIRو ایجاد مدلهای کالیبراسیونی

 .3نتایج
هدف از جهستتتعۀ معادل ا ن استتتت ک ب ر ن معادلۀ
پیشبینگ با استتت فاده از حداقل ناهن های روش مر ع
برای هر ک از فاک هر های کیف یت عله ف ان خاب گردد.
برای جه سعۀ معادالت کالیبرا سیهن برای هر و ژگگ کیفگ،
اطالعات مربها ب آنالیز شتتتیایا گ در مقابل داده های
برآوردی  NIRمهرد رگرستتتیهن قرار گرف و ضتتترا
رگرسیهن آنها جعیین شد .طای اس اندارد کالیبراسیهن
( )SECو طای استتت اندارد پیشبینگ ( )SEPو ضتتتر
جشخی ( )R2ب عنهان راهناا در ان خاب ب ر ن معادالت

پیشبینگ برای هر ک از جرکیبات کیفگ ا س فاده شد .در
ا ن مطالع ب ازای هر ک از شا های مهرد بررسگ در
هر مرحلۀ مدل کالیبراستتیهن ا جاد گرد د .در ن ا ت ک
معادل برای هر ففت در هر مرحلۀ رشد برای اندازهگیری
ن ا گ مشتتخ گرد د .در مجاهع در هر مرحلۀ رو شتتگ
ک برنامۀ کالیبراستتیهنگ برای هر ک از فتتفات ،CP ،N
 DMD ،ADFو  MEج ی گرد د .ب نابرا ن ا عاً 18
برنامۀ کالیبراسیهن ج ی شد .ن ا حافل از کالیبراسیهن
و ا جاد مدلها برای هر فاک هر ب شرد ت ل است:
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شتتتده ب روش آزما شتتتگاهگ ،مقاد ر حداکثر و حداقل،
دام نۀ م یانگین و انحراف مع یار ناه ن ها مربها ب هر
فاک هر در دول ( )2ارائ شده است.

 .1.3مرحلۀ رشد رویشی
ال فۀ ن ا ججز ۀ شیایا گ ناهن ها در آزما شگاه
در ا ن مرحل از رشتتتد از قبیل جعداد ناهنۀ اندازهگیری

جدول  .2خالصۀ پارامترهای آماری هر یک از صفات کیفی مربوط به تجزیۀ شیمیایی نمونهها در مرحلۀ رشد رویشی
م غییر

جعداد ناهن

میانگین

حداقل

حداکثر

اش باه معیار

انحراف معیار ()SD

N
CP
ADF
DMD
ME

267
267
267
267
267

2/13
13/35
32/41
62/77
8/67

0/65
4/04
9/10
32/91
3/59

4/77
29/82
64/50
85/79
12/58

0/04
0/30
0/71
0/63
0/10

0/80
5/03
11/75
10/36
1/76

پس از استتتکن ناهن های مربها ب مرحلۀ رو شتتتگ،

ناهن ها فتتتهرت گرفت .از آنجا گ ک فقط مجاز ب حذف

ان قال آن ها ب نرمافزار  Unscramblerفتتتهرت گرفت و
پس از نرمتالستتتتازی دادههتا و حتذف دادههتای پرت
( ،)Outlierناهن ت هتتا برای ستتتتا ن ب ر ن معتتادلتتۀ
کالیبراستیهن آماده شتدند .پس از آن ،ت دست یابگ ب
ب ر ن م عاد لۀ کالیبراستتتیهن برای هر فاک هر کیفگ،
ناه ن ها گ با باقگ ما نده ( )Residualبزرب از مجاه عۀ
ناهن ها حذف گرد د و اع بارستتتنجگ م قابل با باقگماند

 20درفتتد ناهن ها بهد م ،جالش بر ا ن بهد ک با کا ر ن
حذف ماکن ب ب ر ن آمارههای کالیبراستتیهن برستتیم.
پس از جعیین ب ر ن معادالت کالیبراستتیهنگ ،پارام رهای
آماری مربها ب آنها و برای  5فتتتفت مهرد بررستتتگ در
مرحلتتۀ رو شتتتگ در تتداول  3و  4بت جرجی ت برای
کالیبراسیهن و ارز ابگ (اع بارسنجگ) آورده شده است.

جدول .3آمارههای مدلهای کالیبراسیون برای متغیرهای مختلف در مرحلۀ رویشی
م غییر

*N1

*N2

SEC

R2

Slope

Offset

*RMSEC

*RPD

معادل

N

976

817

0/27

0/87

0/86

0/26

0/27

2/96

Y = 0/26 +0/86X

CP

976

818

1/74

0/87

0/87

1/66

1/74

2/89

Y =1/66 +0/87X

ADF

976

825

3/80

0/86

0/86

4/08

3/80

3/09

Y =4/08 +0/86X

DMD

976

809

3/04

0/89

0/89

6/87

3/04

3/40

Y = 6/87 +0/89X

ME

976

815

0/53

0/88

0/88

1/01

0/53

3/32

Y =1/01 +0/88X

* N1جعداد اولیۀ دادهها بعد از حذف دادههای پرت ( N2 ،)outlierجعداد دادهها گ ک وارد محاسبات شدهاند ،ذر میانگین مربعات طای کالیبراسیهن ( Root
 ، SD/RMSEC = RPD ،)Mean Square error of calibration= RMSECعرض از مبدأ ()Offset
جدول  .4آمارههای اعتبارسنجی مدلهای پیشبینی برای متغیرهای مختلف در مرحلۀ رویشی
م غییر

N1

N2

SEP

R2

Slope

Offset

*RMSEP

*RPD

معادل

N

976

817

0/30

0/84

0/85

0/28

0/30

2/66

Y =0/28 +0/85X

CP

976

818

1/88

0/85

0/86

1/77

1/87

2/68

Y =1/77 +0/86X

ADF

976

825

4/04

0/85

0/85

4/29

4/04

2/90

Y =4/29 +0/85X

DMD

976

809

3/28

0/87

0/87

8/20

3/28

3/15

Y =8/20 +0/87X

976

815

0/57

0/87

0/86

1/18

0/57

3/08

Y =1/18 +0/86X

ME
* ذر میانگین مربعات طای کالیبراسیهن (.SD/RMSEP = RPD ،)Root Mean Square error of prediction= RMSEP
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رابطۀ رگرسیهنگ بین دادههای آزما شگاهگ (محهر افقگ)
و دادههای برآورد شده جهسط ( NIRمحهر عاهدی) برای هر

ک از ففات کیفگ علهف در مرحلۀ ر شد رو شگ ب فهرت
ناهدار رسم شده ک در شکل  2نشان داده شده است.

N

CP

ADF

DMD

ME

شکل  .2رابطۀ رگرسیونی بین دادههای آزمایشگاهی (محور افقی) و دادههای برآورد شده توسط ( NIRمحور عمودی) به ترتیب برای ،CP ،N
 DMD ،ADFو  MEدر مرحلۀ رشد رویشی
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کیفگ (اشتتکال ستت جا گ) ،در شتتکل
در هر شتتا
ستتات چد در کنار ناهدارها ،پارام رها گ از قبیل شتتی
ط ( ،)Slopeعرض از مبتتدأ ( )Offsetو هابستتت گگ
( )Correlationمعادلۀ رگر سیهن کالیبرا سیهن (رنگ آبگ)
و معادلۀ پیشبینگ (رنگ قرمز) نهشتتت شتتتده استتتت.
هاچنین دو شتتکل د گر مشتتخصتتات معادلۀ رگرستتیهن و
ط
پیشبینگ را برای هر فاک هر نشتتتان مگدهد .شتتتی
نزد ک ب ک ،ضتتر

کا ر ،ناا انگر رابطۀ رگرسیهنگ قهیجر بین دو روش است
ک ب شکل ججاع نزد کجر و فشردهجر ابر نقاا در اطراف
ط رگرسیهن ظاهر مگشهد.

 .2.3مرحلۀ گلدهی
در ا ن مرحل نیز الفتتتۀ ن ا ججز شتتتیایا گ
ناهن ها در آزما شگاه در دول ( )5ارائ شده است.

هابستت گگ باالجر و اشتت باه معیار

جدول  .5خالصۀ پارامترهای آماری هر یک از صفات کیفی مربوط به تجزیۀ شیمیایی نمونهها در مرحلۀ گلدهی
م غیر

جعداد ناهن

میانگین

حداقل

حداکثر

اش باه معیار

انحراف معیار ()SD

N
CP
ADF
DMD
ME

268
268
268
268
268

1/62
10/14
38/12
56/54
7/61

0/69
4/32
9/20
28/37
2/82

3/73
23/34
69/90
85/81
12/59

0/03
0/22
0/71
0/62
0/10

0/58
3/63
11/69
10/25
1/74

و  7ب جرجی برای کالیبرا سیهن و ارز ابگ (اع بار سنجگ)
آورده شده است.

در مرح لۀ گ لدهگ نیز ه اان ند مرح لۀ ق بل ،پس از
جعیین ب ر ن معادالت کالیبراستتیهنگ ،پارام رهای آماری
مربها ب آنها و برای  5ففت مهرد برر سگ در داول 6

جدول  .6آمارههای مدلهای کالیبراسیون برای متغیرهای مختلف در مرحلۀ گلدهی
م غیر

* N1

* N2

SEC

R2

Slope

Offset

*RMSEC

*RPD

معادل

961
961
961
961
961

775
778
780
775
778

0/21
1/34
3/51
2/98
0/52

0/85
0/85
0/89
0/89
0/89

0/84
0/84
0/88
0/89
0/88

0/24
1/51
3/92
6/18
0/88

0/21
1/34
3/51
2/98
0/52

2/76
2/70
3/33
3/43
3/34

Y =0/24 +0/84X
Y =1/51 +0/84X
Y=3/92 +0/88X
Y =6/18 +0/89X
Y=0/88 +0/88X

N
CP
ADF
DMD
ME
* N1جعداد اولیۀ دادهها بعد از حذف دادههای پرت ( N2 ،)Outlierجعداد دادهها گ ک وارد محاسبات شدهاند ،ذر میانگین مربعات طای کالیبراسیهن ( Root
 ، SD/RMSEC = RPD ،)Mean Square error of calibration= RMSECعرض از مبدأ ()Offset
جدول  .7آمارههای اعتبارسنجی مدلهای پیشبینی برای متغیرهای مختلف در مرحلۀ گلدهی
م غیر

N1

N2

SEP

R2

Slope

Offset

*RMSEP

*RPD

معادل

961
961
961
961
961

775
778
780
775
778

0/22
1/44
3/73
3/13
0/54

0/83
0/82
0/87
0/88
0/88

0/83
0/83
0/88
0/88
0/88

0/26
1/62
4/19
6/71
0/95

0/22
1/44
3/73
3/13
0/54

2/63
2/52
3/13
3/27
3/22

Y =0/26 +0/83X
Y =1/62 +0/83X
Y =4/19 +0/88X
Y =6/71 +0/88X
Y =0/95 +0/88X

N
CP
ADF
DMD
ME
* ذر میانگین مربعات طای کالیبراسیهن (.SD/RMSEP = RPD ،)Root Mean Square error of prediction= RMSEP
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جعیین ا جاد مدل کالیبراسیهن طیفسن مادون قرمز...

رابطۀ رگرستتتیهنگ بین دادههای آزما شتتتگاهگ (محهر
افقگ) و دادههای برآورد شده جهسط ( NIRمحهر عاهدی)
برای هر ک از فتتت فات کیفگ عله ف در مرح لۀ گ لدهگ

ب فهرت ناهدار ر سم شده ک در شکل ( )3ن شان داده
شده است.

N

CP

ADF

DMD

ME

شکل  .3رابطۀ رگرسیونی بین دادههای آزمایشگاهی (محور افقی) و دادههای برآورد شده توسط ( NIRمحور عمودی)
برای  DMD ،ADF ،CP ،Nو  MEدر مرحلۀ گلدهی
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مربها ب هر ک از فتتتفات کیفگ در مرحلۀ بذردهگ در
دول ( )8ارائ شده است.

 .3.3مرحلۀ بذردهی
ال ف ن ا ججز ۀ شیایا گ ناهن ها در آزما شگاه

جدول  .8خالصۀ پارامترهای آماری هر یک از صفات کیفی مربوط به تجزیۀ شیمیایی نمونهها در مرحلۀ بذردهی
م غیر

جعداد ناهن

میانگین

حداقل

حداکثر

اش باه معیار

انحراف معیار ()SD

N
CP
ADF
DMD
ME

250
250
250
250
250

1/23
7/69
44/39
50/34
6/55

0/41
2/56
12/20
28/58
2/86

2/50
15/65
69/00
78/42
11/33

0/02
0/16
0/77
0/66
0/11

0/41
2/58
12/19
10/43
1/77

فتتتفت مهرد بررستتتگ در داول  9و  10ب جرجی برای
کالیبراسیهن و ارز ابگ (اع بارسنجگ) آورده شده است.

در ا ن مرحل ت نیز ،پس از جعیین ب ر ن معتتادالت
کالیبرا سیهنگ ،پارام رهای آماری مربها ب آنها و برای 5

جدول  .9آمارههای مدلهای کالیبراسیون برای متغیرهای مختلف در مرحلۀ بذردهی
م غیر

* N1

* N2

SEC

R2

Slope

Offset

*RMSEC

*RPD

معادل

N
CP
ADF

647
647
647

558
554
564

0/13
0/84
3/52

0/88
0/88
0/91

0/88
0/88
0/91

0/13
0/85
3/57

0/13
0/83
3/52

3/15
3/10
3/46

Y =0/13 +0/88X
Y =0/85 +0/88X
Y =3/57 +0/91X

DMD
ME

647
647

536
537

3/02
0/51

0/91
0/91

0/90
0/90

4/87
0/64

3/02
0/51

3/45
3/47

Y =4/87 +0/90X
Y =0/64 +0/90X

* N1جعداد اولیۀ دادهها بعد از حذف دادههای پرت ( N2 ،)Outlierجعداد دادهها گ ک وارد محاسبات شدهاند ،ذر میانگین مربعات طای کالیبراسیهن ( Root
 ، SD/RMSEC = RPD ،)Mean Square error of calibration= RMSECعرض از مبدأ ()Offset

جدول  .10آمارههای اعتبارسنجی مدلهای پیشبینی برای متغیرهای مختلف در مرحلۀ بذردهی
م غیر

N1

N2

SEP

R2

Slope

Offset

*RMSEP

*RPD

معادل

N
CP
ADF
DMD
ME

647
647
647
647
647

558
554
564
536
537

0/16
1/00
3/85
3/33
0/56

0/84
0/84
0/89
0/89
0/89

0/86
0/85
0/90
0/89
0/89

0/17
1/06
4/17
5/62
0/74

0/16
0/99
3/85
3/33
0/56

2/56
2/60
3/16
3/13
3/16

Y =0/17 +0/86X
Y =1/06 +0/85X
Y =4/17 +0/90X
Y =5/62 +0/89X
Y =0/74 +0/89X

* ذر میانگین مربعات طای کالیبراسیهن (.SD/RMSEP = RPD ،)Root Mean Square error of prediction= RMSEP

رابطۀ رگرسیهنگ بین دادههای آزما شگاهگ (محهر افقگ)
و دادههای برآورد شده جهسط ( NIRمحهر عاهدی) برای هر

ک از ففات کیفگ علهف در مرحلۀ گلدهگ ب فهرت ناهدار
رسم شده ک در شکل  4نشان داده شده است.

جعیین ا جاد مدل کالیبراسیهن طیفسن مادون قرمز...

N

CP

ADF

DMD

ME

شکل  .4رابطۀ رگرسیونی بین دادههای آزمایشگاهی (محور افقی) و دادههای برآورد شده توسط ( NIRمحور عمودی)
برای  DMD ،ADF ،CP ،Nو  MEدر مرحلۀ بذردهی
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 .4بحث و نتیجهگیری
طیفستتتن  NIRب طهر گستتت ردهای در ارز ابگ انهاع
علهف ب کار رف و کالیبرا سیهنهای هبگ ب د ست آمده
استتتت ] 28 ،2 ،9 ،12 ،15 ،14 ،7 ،1و  .[10با ا ن حال
دانش بی ش ری مهرد نیاز ا ست جا شا س گگ ب سیاری از
گهن ها را ب عنهان منبع پروجئین و د گر مهاد مغذی برای
جغذ ۀ حیهانات معلهم کند .جکنیک  NIRمگجهاند ک ابزار
مفید برای کاک ب حل ا ن مشکل باشد .از مزا ای عاد
 ،NIRسادگگ آماده سازی ناهن  ،سرعت ،کثرت ججز و
جحلیل در ک عالیات ،عدم م صرف ناهن و کاهش هز ن
برای معرفهای شیایا گ است ].[22
با جه ب ن ا حافتتتل از ا ن م طال ع در مرح لۀ
رو شگ آمارههای کالیبراسیهن ضر جشخی  R2رنجگ
از  0/86برای  ADFجتتا  0/89برای  DMDو  SECنیز
رنجگ از  0/27برای  Nجا  3/80برای  ADFدارد .در برنامۀ
اع بار سنجگ نیز میزان ضر ج شخی  R2محدودهای از
حتتدود  0/84برای  Nجتتا  0/87برای  DMDو  MEو
هاچنین دارای میزان طای  SEPاز  0/30برای  Nجا
 4/04برای  ADFبهده است.
در مر حلتتۀ گلتتد هگ ن یز ط بق ن تتا  R2 ،برای
کالیبراسیهن  0/85برای  Nو  CPو  0/89برای فاک هرهای
 DMD ،ADFو  MEبهد .هاچنین میزان  SECرنجگ از
 0/21برای  Nجا  3/51برای  ADFدا ش ا ست .در برنامۀ
اع بارستتنجگ نیز ضتتر  R2رنجگ از  0/82برای  CPجا
 0/88برای  DMDو  MEداش ت و  SEPاز  0/22برای N
جا  3/73برای  ADFبهده است.
ن ا حافل از کالیبراسیهن مرحلۀ بذردهگ نیز مقاد ر
 R2بت میزان  0/88برای  Nو  CPو  0/91برای ،ADF
 DMDو  MEرا نشان داد .مقاد ر  SECنیز رنجگ از 0/31
برای  Nجا  3/52برای  ADFداشت .در برنامۀ اع بارسنجگ
نیز ضتتتر  R2رنجگ  0/84برای  Nو  CPو  0/89برای
 DMD ،ADFو  MEداشتتت استتتت .مقاد ر  SEPنیز از
 0/16برای  Nجا  3/85برای  ADfبهده است.
با در نظر گرف ن آمارههای کالیبراستتیهن مربها ب هر

ک از فاک هر ها در ستتت مرح ل مگجهان گ فت فقط در
مرحلۀ اول معادلۀ ا جاد شتتتده برای  ADFجا حد اندکگ
نسبت ب بقیۀ فاک هرها ضعیفجر بهده ک با ن ا مطالعات
د گر [ ]10 ،2مطابقت دارد ،اما هم در ا ن مرحل و هم
دو مرحلۀ د گر ،بقی فاک هرهای کیفگ جا حدودی از دقت
مشتتتاب ای نستتتبت ب هم بر هردار هستتت ند و در جاام
فاک هرهای مهرد مطالع ضر جشخی باالی  0/80بهده
استتت .دقت کا ر کالیبراستتیهن  ADFماکن استتت در
ن یجۀ دقت کا ر در روش آزما شتتتگاهگ ب دلیل طای
آزما شکننده باشتتتد ک با ن ا د گر پژوهشها [ ]6نیز
هم هانگ دارد ک دقت مدل های ا جاد شتتتده را جا حد
ز ادی مربها ب جغییرات و دقت مقاد ر مر ع دانس ند.
از طرفگ رابطۀ رگرستیهنگ بین دادههای آزما شتگاهگ
(محهر افقگ) و دادههتتای برآورد شتتتتده جهستتتط NIR
(ا شکال )4-2ن شان داد ک برای جاام ففات مهرد برر سگ
در هاۀ مراحل رشتتد ،ضتتر هابستت گگ بین دادههای
مر ع و برآورد شده جه سط  NIRباالی  0/90در فد بهده
ک نشتتتاندهند دقت برنام های کالیبراستتتیهنگ برای
پیشگه گ ففات کیفگ بهج ایها مگباشد ک با ن ا د گر
پژوهشها [ ]21 ،10در صهص ضر هابس گگ باالی
 0/90برای فاک هرهای کیفگ ،مشاب است.
هاچنین با م قا ستتتتۀ آ ماره های کالیبراستتتیهنگ و
اع بار سنجگ فاک هرهای کیفگ مرحلۀ بذردهگ در مقا س
با دو مرحلۀ رو شتتگ و گلدهگ مشتتاهده مگگردد ک جاام
فاک هرهای کیفگ در ا ن مرحل از میزان  R2باالجر و میزان
 SECو  SEPکا ری بر هردار بهده و الب  RPDآن ها
نیز باالجر استتت ک نشتتاندهند رابطۀ رگرستتیهنگ قهیجر
برای فاک هرهای کیفگ در ا ن مرحل در مقا ستتت با دو
مرحلۀ قبلگ استتت .ب نظر مگرستتد دلیل ا ن امر ،امع
ناهن کا ری باشتتتد ک برای کالیبراستتتبهن ا ن مرحل
اس ت فاده شتتده ( 647ناهنۀ استتکن شتتده) ک ا ن امع
ناه ن که چک منجر ب هاگنگ باالجر ناه ن و در ن ی ج
ا جاد معادالت دقیقجر گش است .بنابرا ن ب نظر مگرسد
ک طبق بر گ مطالعات هر چند برای رسیدن ب معادالت

جعیین ا جاد مدل کالیبراسیهن طیفسن مادون قرمز...
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دقیقجر ،دا ش ن جعداد حداقلگ از ناهن برای کالیبرا سیهن
ضروری است ،بر گ منابع [ ،]16 ،11حداقل  50ناهن را
برای ا جاد بر نا مۀ کالیبراستتتیهن در مرا حل مخ لف
فنهلهژ کگ و جعداد بیش ر از  40ناهن را برای کالیبراسیهن
ضتتتروری مگ دانند ،اما با جه ب ن ا حافتتتل از ا ن
جحقیق ب نظر مگرستتد ک جعداد بیشتت ر از حد ناهن نیز
باعث ا جاد ناهاگنگ در ناهن و ا جاد ا الف ز اد و باال

از ا ن نظر مگجهاند کاککننده باشتتتد ،نستتتبت انحراف
عالکرد ا  RPDمگبا شد ک در داول مربها ب آمارهها،
مقدار آن ارائ شتتده استتت .معادل ای ک دارای ضتتر
جشخی باالجر از  0/8و  RPDآن باالجر از  3باشد ،جهانا گ
پیشبینگ الزم برای جعیین کیف یت گهن ها را دارند ]،14
 .]27 ،26با جه ب ن ا جحقیق حاضر ،ضر جشخی
در جاامگ فاک هرهای کیفگ مهرد بررسگ در هر س مرحل

رف ن طا و کاهش ضتتر هابس ت گگ مگشتتهد .در ا ن
ارج باا ،دل یل  SEPباالجر ،مربها ب گه ن های Festuca
 artundinaceaو  Bromus tomentellusدر مقا س با د گر
پژوهش ها ،جعداد بیشتتت ر ناهن های اندازهگیری ،گزارش
شده است [.]10
ب طهر کلگ هاانگهن ک قبالً نیز بیان شتتتد ب ر ن
روابط (معادل ها) از طر ق جرکی ب ینۀ آمارها ب دستتتت

باالی  0/82بهده ولگ با جه ب میزان  ،RPDم عادالت
مربها ب  ADFو  DMDو  MEدر مرح لۀ رو شتتتگ و
گلدهگ و معادالت حافل شده از هر پن فاک هر در مرحلۀ
بذردهگ ،از فتتتحت کافگ بر هردار هستتت ند .با جه ب
ا ن ک میزان  RPDدر  Nو  CPدر دو مرح لۀ اول ،اندکگ
پائینجر ا ست ولگ از آنجائگک میزان حداقل آن 2/5 ،جا 3
تکر شده ا ست [ ]13و هاچنین عقیده بر ا ن ه ست ک

آمد ک بر استتاس  SEPو  SECکا ر ،ضتتر جشتتخی
( ( )R2ضر هاب س گگ بین آزما شگاه و  )NIRبی ش ر،
شتتتی ط رگرستتتیهن نزد ک ب ک و کا ر ن ار بگ
(انحرافات) بین ن ا  NIRو آزما شتتتگاه ،دقت معادالت

ت ان جام
م قدار  RPDباالجر از  2/5برای هر م عاد ل
جخاین قابل پذ رش مهرد نیاز استتت [ ،]19مگجهان بیان
کرد ک دو معادلۀ ا جاد شتتده برای دو فاک هر  Nو  CPدر
مرحلۀ رو شتتگ و گلدهگ نیز قابل قبهل هستت ند .بنابرا ن

جعیین گرد د .در ا ن راس ا ،مدلها گ با ضر جعیین باال
و طای رگرستتیهن پائین ،برای هاۀ جرکیبات ،مناس ت جر
گزارش شتده استت [ .]6هاچنین از د گر فاک هرها گ ک

مگجهان بیان کرد ک کالیبراسیهنهای  NIRحافل از ا ن
م طال ع  ،مگجها ند برای ارز ابگ کیف یت عله فۀ گ یا هان
بهج ای مهرد جغذ دام ،مهرد اس فاده قرار گیرد.

References
[1] Abreau, J.M., Paco, M.T.a., Acamovic, T. & Murray, I., (1992). NIR calibration for nutritional value of a diverse set
of Portuguese forage crops, In: Murray, I., Cowe, I.A. (Eds), Making Light Work: Advances in Near Infrared
Spectroscopy, VCH, Weinheim, pp: 309-317.
[2] Ahmadi, A., (2004). Investigation quality forage several range species in different stage of phonological growth by
two methods of lab and NIR, Ms.c. thesis of range management, Faculty of natural resources, Tehran University.
[3] AOAC, (1995). offical methods of analysis, 16th ed, assocation of offical analytical chemists: Washington, Dc, 600
pp.
[4] Arzani, H., (2011). Forage quality study, Report of research project on determination of economic sites and basic
social units of rangeland, Faculty of natural resources, Tehran University, 78p.
[5] Arzani, H., Allahmoradi, M., motamedi, J & Akhshi, M., (2014). The development of near infrared reflectance
spectroscopy (NIRS) calibration for predicting forage quality of plants containing forb life form, J of rangeland, 9
(1):1-13.

1398  جابس ان،2  شااره،72  دوره، مجل منابع طبیعگ ا ران،مرجع و آبخیزداری

326

[6] Baran Bagchi, T., Sharma, S. & Chattopadhyay. K., (2016). Development of NIRS models to predict protein and
amylose content of brown rice proximate compositions of rice bran, Food chemistry, 191: 21-27.
[7] Berardo, N., (1992). Measuring Italian ryegrass quality by near infrared reflectance spectroscopy (NIRS), In: Murray,
I., Cowe, I.A. (Eds), Making Light Work: Advances in Near Infrared Spectroscopy, VCH, Weinheim, pp: 309-317.
[8] Berardo, N., (1997). Prediction of the chemical composition of white clover by near-infrared reflectance spectroscopy,
Grass and Forage Science, Vol. 52: 27-32.
[9] Bruno-Soares, A. M., Murray, I., Paterson, R. M. & Abreu, J. M. F., (1998). Use of near infrared reflectance
spectroscopy (NIRS) for the prediction of the chemical composition and nutritional attributes of green crop cereals,
Animal Feed Science and Technologh, 75: 15-25.
[10] Charehsaz, N., Jafari, A.A., Arzani, H. & Azarnivand, H. (2013). Prediction of forage quality parameters in some
range species by near infrared reflectance spectroscopy. J. Watershed Management Research (Pajouhesh &
Sazandegi), 94: 45-54.
[11] Coleman, S.W., Barton, F.E. & Meyer, R.D., (1981). calibration of a near infrared reflectance spectrometer for
prediction of forage quality, Animal Science Research Report, 102-111.
[12] Cozzolino, D., Fassio, A. & Gimenez, A., (2000). The use of near-infrared reflectance spectroscopy (NIRS) to predict
the composition of whole maize plants, J. Science of Food and Agriculture, 81: 142-146.
[13] Edney, M.J., Morgan, J.E., Williams, P.C. & Campbell, L.D., (1994). Analysis of feed barley by near infrared
reflectance spectroscopy, J. Near Infrared Spectrosc, 2: 23-41.
[14] Garcia Ciudad, A., Fernandez Santos, B., Vazquez de Aldana, B. R., Zabalgogeazcoa, I., Gutierrez, M.Y. & Garcia
Criado, B., (2006). Use of near infrared reflectance spectroscopy to assess forage quality of a mediterranean shrub,
published online: http://dx.doi.org/10.1081/CSS-120030350.
[15] Harmanescu, M., Moisuc, A. & Gergen, I., (2011). First derivative in NIR spectroscopy calibration for protein
content of forages from hill permanent grassland, Lucrari stiintifice, 54: 239-242.
[16] Jafari, A., Connolly, V., Frolich, A. & Walsh, E.I., (2003). A note on estimation of quality parameters in perennial
ryegrass by near infrared reflectance spectroscopy, Irish J. Agricultural and food research, 42: 293-299.(ISI).
[17] Lyons, R.K. & Stuth, J.W., (1992). Fecal NIRS equations for predicting diet quality of free-ranging cattle. J. Range
Manage, 45: 238-244.
[18] Martens, H. & Naes, T., (1991). Multivariate calibration, Wiley, Chichester, UK.
[19] Mathison, G.W., Hsu, H., Soofi-Siawash, R., Recinos-Diaz, G., Okine,E.K., Helm, J. & Juskiw, P., (1999). Prediction
of composition and ruminal degradability characteristics of barley straw by near infrared reflectance spectroscopy.
Can. J. Animal Science,, 79 (519-523.
[20] Murray, I., (1986). Near infrared reflectance spectroscopy analysis of forage., In Recent Advances in Animal
Nutrition; Haresing, W., Cole, D. J.A., Eds; Butterworths: London, 11-20.
[21] Nie, ZD., Han, J.G., Zhang, L.D. & IH, Li., (2007). Applications of near infrared reflectance spectroscopy technique
(NIRS) to rrassland ecology research, J. Spectroscopy and Spectral Analysis, 27: 1308-1311.
[22] Norris, K. H., (1989). Definition of NIRS analysis. In G.C. Marten, J. S. Shenk, & F. E. Barton II. (Eds.), Near
infrared reflectance spectroscopy (NIRS): Analysis of forage quality, USDA-ARS Agriculture Handbook no. 643
(p. 6). Washington, DC: USDA.
[23] Ossiya, S., (1999). Development of a nutritional profiling system for free-ranging livestock in major agro-ecological
zones of sub-Saharan Africa. Ph.D. Dissertation, Texas A&M University, College Station, TX, USA.
[24] Savitzky, A. & Golay, M.J.E., (1964). Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures,
Analytical Chemistry, 36: 1627-1639.
[25] Stuth, J., Jama, A. & Tolleson, D., (2003). Direct and indirect means of predicting forage quality through near
infrared reflectance spectroscopy, Field Crops Research, 83: 45-56.
[26] Williams, P., (2004). "Near- infrared technology, getting the best out of light", A short course in the practical
implementation of Near infrared spectroscopy for the user, PDK Grain, Nanaimo, British Colombia and Winnipeg,
Manitoba, Canada, pp:12-13.

327

...جعیین ا جاد مدل کالیبراسیهن طیفسن مادون قرمز

[27] Williams, P.C. & Sobering, D. C., (1993). Comparison of commercial near infrared transmittance and reflectance
instruments for analysis of whole grains and seeds, J. Near Infrared Spectrosc, 1:25-32.
[28] Yang, Zh., Nie, G., Pan, L., Zhang, Y., Huang, L., Ma, X. & Zhang, X., (2017). Development and validation of near
infrared spectroscopy for the prediction of forage quality parameters in Lolium multiflorum, PeerJ 5: e3867; DOI
10.7717/peerj.3867.

