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  چکیده

و آزمون گاز در تعیین ) NIRS(مادون قرمز نزدیک مقایسه روشهاي شیمیایی، طیف سنجی هدف از پژوهش حاضر     
گیاهان همراه  .بودانرژي متابولیسمی قسمت هاي هوایی گیاه سیب زمینی و برخی گیاهان همراه در مزارع سیب زمینی 

و پیچک صحرایی  )Chenopodium album(سلمک ، )Amaranthus retroflexus(مورد بررسی شامل تاج خروس 
)Convolvulus arvensis( ترکیبات شیمیایی بیشترین انرژي با استفاده از معادله هاي پیش بینی بر اساس . بودند

بر اساس داده هاي آزمون گاز، بیشترین انرژي . متابولیسمی براي سلمک و کمترین براي ساقه اصلی برآورد گردید
سلمک را  NIRSولی روش . گردیدمتابولیسمی براي پیچک صحرائی و کمترین میزان براي ساقه اصلی سیب زمینی تعیین 

 NIRSبیشترین ضریب همبستگی پیرسون بین روشهاي آزمون گاز و . با کمترین محتواي انرژي متابولیسمی معرفی کرد
مقایسه روشهاي مختلف نشان داد که معادله هاي پیش بینی بر اساس ترکیبات شیمیایی نسبت به آزمون گاز . برآورد گردید

بطور کلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد که قسمتهاي هوایی سیب زمینی و  . د آن می شوندموجب تخمین بیش از ح
  .نسبتا خوبی بوده و می توانند در تغذیه دام استفاده شوند انرژي متابولسمیهمچنین علفهاي هرز همراه آن داراي 

 
  سیب زمینی، قسمتهاي هوایی، گیاهان همراه، ارزش غذایی :کلیديواژگان 

  
  مقدمه

د و ارائه راهکارهاي مناسب جهت استفاده بهینه از منابع خوراکی موجود در تغذیه دام با توجه به محدودیت منابع تولی   
راندمان مصرف منابع خوراکی ضروري  ووري پرورش دام  لزوم توجه به نقش تغذیه بر بهره فشار چراي دام بر مراتع کشور و

تفاده از ضایعات و محصوالت جانبی قابل فرآوري صنایع غذایی و محصوالت از جمله این راهکارها، اس. رسد به نظر می
باشد که در مزارع تولید سیب یکی از محصوالت فرعی زراعی، برگ و ساقه سیب زمینی می. کشاورزي در تغذیه دام است
ماند که مزرعه باقی می کش و یا توسط دستگاه تاپر از بین برده شده و بدون استفاده در سطحزمینی بذري به وسیله علف
  . نمایدخود مشکالتی را ایجاد می

ها با اکثر خوراك .اي برخوردار است تعیین ارزش غذایی مواد خوراکی که به طریقی در تغذیه دام کاربرد دارند از اهمیت ویژه
بویژه در کارهاي . بندي شوندتوانند بوسیله تجزیه شیمیایی و یا ارزیابی بیولوژیکی طبقهها میتوجه به نوع و وضعیت آن

هاي جهت ارزیابی خوراك مورد مصرف در تغذیه دام ممکن است از روش. باشد ها الزم مینوع این روش دو تحقیقاتی هر
هدف آن، بدست آوردن اطالعاتی درباره مصرف خوراك، قابلیت هضم، قابلیت  مختلفی استفاده گردد ولی به هر طریق

استفاده از حیوان زنده ). 1374نیکخواه و امانلو، (باشد و خواص فیزیکی مواد خوراکی می ی تولیدمتابولیسم، توان و بازده
از این رو . ولی استفاده این روش بسیار  وقت گیر و پر هزینه می باشد. مطمئن ترین وسیله براي تعیین کیفیت علوفه است

عیین خصوصیات کیفی مواد خوراکی مورد توجه قرار گرفته استفاده از روشهاي آزمایشگاهی سریعتر و کم هزینه تر براي ت

 

 



 

 ٢

 زیه شیمیایی، تکنیک آزمون گاز و روش طیف سنجی نزدیک مادون قرمز اشاره کرداز این روشها می توان به تج. است
یکی از مهمترین فراسنجه هاي ارزش غذایی مواد خوراکی تعیین میزان انرژي . )1389نویدشاد و جعفري صیادي، (

و آزمون ) NIRS(مقایسه روشهاي شیمیایی، طیف سنجی نزدیک مادون قرمز هدف از پژوهش حاضر . ولیسمی آنهاستمتاب
  .بودگاز در تعیین انرژي متابولیسمی قسمت هاي هوایی گیاه سیب زمینی و برخی گیاهان همراه در مزارع سیب زمینی 

  
  ها مواد و روش

مزرعه سیب زمینی در اطراف  9حدود یک هفته قبل از برداشت از  1392بدین منظور، در مرداد و شهریور ماه سال     
گونه عمده علفهاي هرز آنها شامل تاج خروس  3شهرستان اردبیل، از قسمت هاي هوایی گیاه سیب زمینی و همچنین از 

)Amaranthus retroflexus( ، سلمک)Chenopodium album( و پیچک صحرایی )Convolvulus arvensis(  که
به منظور تعیین میزان انرژي . بیشترین پراکنش را در سطح مزارع داشتند، به صورت تصادفی نمونه برداري انجام گرفت

و الیاف حاصل از شوینده  )AOAC, 2000(متابولیسمی با استفاه از روش تجزیه شیمیایی، پس از تعیین میزان نیتروژن 
میزان قابلیت هضم ماده خشک با استفاده از رابطه پیشنهادي اوودي و و تخمین ) 1991ون سوست و همکاران، (اسیدي 

، محتواي انرژي متابولیسمی با استفاه از رابطه پیشنهادي توسط کمیته تحقیقات کشاورزي استرالیا )1983(همکاران 
از روش منکه و استاین  تولید گاز تخمین محتواي انرژي متایولیسمی با استفاده از تکنیکبه منظور  .برآورد گردید) 1990(

میلی لیتري  100میلی گرم نمونه در داخل سرنگ هاي شیشه اي  200بدین منظور مقدار . استفاده گردید) 1988(گاس 
به آن اضافه شده و در دماي ) 2به  1با نسبت (میلی لیتر مخلوط مایع شکمبه و بافر مخصوص  30به آن قرار داده شده و 

منکه و تخمین میزان انرژي متابولیسمی با استفاده از روابط پیشنهادي  .انکوباسیون قرار گرفتدرجه سانتی گراد مورد  39
 ابتدا نمونه هابا استفاده NIRSبه منظور تخمین انرژي متابولیسمی با استفاده از تکنیک . انجام گرفت) 1988(استاین گاس 

 مادون سنجی  طیف تکنولوژي. اسکن شدند شد،میبا فیلتر بیست داراي که Inframatic Percon 8620از دستگاه 

 روش این در .استوار است نانومتر 2500-1100 بین موجهاي طول در قرمز مادون اشعه انعکاس و جذب براساس قرمزنزدیک

فراسنجه هایی که با . گردید اندازه گیري log 1/ R براساس نمونه از  (R)شده منعکس انرژي و شده تابانیده جسم بر اشعه
استفاده از این تکنیک بدست آمد شامل میزان پروتئین خام، الیاف حاصل از شوینده خنثی و اسیدي، خاکستر و قابلیت 

قابلیت هضم ماده  ، پس از برآوردNIRSبه منظور تعیین میزان انرژي متابولیسمی با استفاه از روش  .هضم ماده خشک بود
. برآورد گردید) 1990(ابطه پیشنهادي کمیته تحقیقات کشاورزي استرالیا خشک، محتواي انرژي متابولیسمی با استفاه از ر

 GLMو رویه  SASدر قالب یک طرح کامال تصادفی با استفاده از نرم افزار آماري روش  3با استفاده از داده هاي بدست آمده 
  .به عنوان سطح معنی داري لحاظ گردید 05/0و سطح  LSMEANSمقایسه میانگینها با استفاده از . مورد آنالیز قرار گرفت

  
  نتایج و بحث

تفاوت معنی داري بین سه روش مورد بررسی در برآورد انرژي متابولیسمی اجزاء مختلف قسمتهاي هوایی گیاه سیب زمینی 
 یی بدست آمدبطوریکه بیشترین مقادیر در روش تخمین با استفاده از داده هاي تجزیه شیمیا ،)P>01/0(مشاهده شد 

تفاوت  NIRSدر مورد گونه هاي علف هرز مورد مطالعه، بجز تاج خروس که بین روشهاي شیمیایی، آزمون گاز و . )1جدول (
وجود نداشت، در مورد سلمک و پیچک داده هاي بدست آمده بین روشهاي مورد بررسی بطور معنی داري معنی داري 
در برآورد انرژي متابولیسمی نمونه  NIRSآزمون گاز و  بین روشهاي يی دارهمبستگی مثبت و معن ).P>01/0(متفاوت بود 

 NIRS و شیمیایی روشهمچنین آزمون گاز و  ی ومیان روش شیمیای لیو). >01/0P( آمدبدست هاي مورد بررسی 
مشاهده می  1با توجه به ضرایب همبستگی بدست آمده و همچنین داده هاي جدول . مثبت و غیر معنی دار بودهمبستگی 

غیر  شود که برآورد انرژي متابولیسمی با روش شیمیایی بیش از حد تخمین زده می شود که با ضرایب همبستگی پایین  و
نسبت به روش آزمایشگاهی مقادیر کمتري  NIRSهمچنین با توجه به اینکه . همراه بودبین این روش و آزمون گاز معنی دار 
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با توجه به گزارشات . برآورد انرژي متابولیسمی داشت در اال و معنی داري با آزمون گازرا حاصل می نماید لذا همبستگی ب
لذا به ) 1988منکه و استاین گاس، ( in vivoشرایط  ي داده هاي حاصل از آزمون گاز بامتعدد در خصوص همبستگی باال

ه هاي مورد بررسی دقت و صحت باالتري نظر می رسد که داده هاي حاصل از آزمون گاز در خصوص انرژي متابولیسمی نمون
  .داشته باشد

   
) مگاژول در کیلوگرم(و آزمون گاز در تخمین میزان انرژي متابولیسمی  NIRمقایسه روشهاي آزمایشگاهی،  -1جدول 

  قسمتهاي هوایی گیاه سیب زمینی و برخی گیاهان همراه
  SEM  P value  آزمون گاز NIRS  روش شیمیایی  

 **  a95/9 b85/8 c81/7 09/0  گیاه کامل
 **  a08/12 b35/9 c88/8 09/0  برگ

  **  a90/9  b84/8 c97/7 11/0  دمبرگ
  **  a62/8 a86/8 b47/7 11/0  ساقه اصلی

  **  b08/10 a76/10 c81/9 05/0  پیچک
 **  a14/10 b28/8 b00/8 08/0  سلمک

 ns  34/0 36/9 45/9 82/9  تاج خروس

 **  a22/10  ab31/9  b47/8  34/0  کل مواد خوراکی
ns : ،01/0معنی دار در سطح **، 05/0معنی دار در سطح *  غیر معنی دار  

 
  و آزمون گاز در برآورد انرژي متابولیسمی NIRSضرایب همبستگی بین روشهاي شیمیایی،  -2جدول 

  آزمون گاز NIRS  روش شیمیایی  
  40/0  17/0  -  روش شیمیایی

NIRS  17/0  -  **82/0  
  -  82/0**  40/0  آزمون گاز

ns : ،01/0معنی دار در سطح **، 05/0معنی دار در سطح *  غیر معنی دار  
  

  منابع
هـاي هـوایی بـر روي بعضـی از صـفات زراعـی و       تأثیر تاریخ برداشت و روش حذف بوته. 1375. ، مسیحا، س.خدادادي، م .1

  .2شماره . 12جلد . مجله نهال و بذر. فیزیولوژیکی سیب زمینی
، مورگـان،  .دي .اف .هال، جی، گرین.اي .، ادواردز، آر.مکدونالد، پی). ترجمه. (1385. ر. ، جعفري صیادي، ع.شاد، بنوید  .2

  .صفحه 764چاپ ششم، . رشت. انتشارات حق شناس. تغذیه دام. اي .سی
انتشـارات  . دادن داماصـول تغذیـه و خـوراك    . جـی  .، پونـد، وي .سـی  .چرچ، دي). ترجمه. (1374. ، امانلو، ح.نیکخواه، ع .3

 .صفحه 728. دانشگاهی زنجان
4. Menke, K.H., Steingass, H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analyses 
and gas production using rumen fluid. Anim. Res. Develop. 28: 7-55. 
5. AOAC. 2000. Official Methods of Analysis. 17th ed. Association of Official Analytical Chemists. 
Gaithersburg. MD. 
6. SAS Institute. 2003. SAS User’s Guide: Statistics, Release 9.1. SAS Inst. Inc., Cary, NC. 
7. Van Soest, P. J., Robertson, J. B. and Lewis, B. A., 1991. Methods for dietary fibre, neutral detergent fibre 
and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal Dairy Science, 74: 3583–3597. 

8. Oddy VH, Robards GE, Low SG. 1983. Prediction of in-vivo matter digestibility from the fibre and nitrogen content of 
a feed, in: Feed Information and Animal Production. (Ed.) Robards GE, Packham, RG. Common Wealth Agriculture 
Bureaux. Australia, pp. 395-398. 

 

 


