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  خالصه
که  سوم و چهارمدوره شیردهی  یک مزرعه گاو شیري هلشتاین در ايرکوردهاي تولید شیر روزانه گاوهدر این تحقیق        

 ناقص، توابع گاماي پنج تابع ریاضی مختلف شامل. مورد استفاده قرار گرفت براي بیش از دو سال جمع آوري شده بودند
و همینطور این روز  305براي تخمین تولید شیر مختلط  لگاریتمی و ولمینک اي، جمله چند وزنی، رگرسیون ناقص گاماي

 توسطبراي برازش توابع . مورد مقایسه قرار گرفتند سطح زیر منحنیتخمین براي دام ایران اصالح نژاد  توابع با روش مرکز
روشها به . استفاده شدمیانگین مربعات خطا از معیار مقایسه این روشها  جهت. استفاده شد 6ویژوال بیسیک برنامه داده ها از 

و روش مرکز  3تابع لگاریتمی مختلط براي دوره شیردهی  .ندي شدندرتبه ب خطا مربعات وسیله آزمون کواد براي میانگین
در دوره شیردهی سوم تفاوت بین  .روز داشتند 305، اولین رتبه را براي تخمین تولید شیر 4اصالح نژاد براي دوره شیردهی 

 ر روشها معنی دار بودو سای روش مرکز اصالح نژادروشهاي مختلف معنی دار نبود و در دوره شیردهی چهارم تفاوت بین 
)(P<0.05.   
 

   .میانگین مربعات خطا و، آزمون کواد روز 305روش مرکز اصالح نژاد، تولید شیر  تابع ریاضی،: کلمات کلیدي
  

  مقدمه
منحنی شیردهی استاندارد داراي یک  .بین تغییرات تولید شیر و زمان را منحنی شیردهی گویند توصیف نموداري رابطه       

به طور کلی . معموال شیب مرحله افزایشی بیشتر از شیب مرحله کاهشی می باشد .و یک مرحله کاهشی است مرحله افزایشی
سرعت افزایش تولید شیر در مرحله افزایشی، شیب مرحله کاهشی و ارتفاع منحنی در زمان اوج تولید، میزان کل شیر تولیدي 

که از این رویه تبعیت نکنند را منحنی شیردهی  منحنی هاي شیردهی ).2( دنیک دوره شیردهی را تعیین می کن
منحنی شیردهی گاوهاي مختلف متفاوت است و با استفاده از توابع منحنی شیردهی می توان . )7(غیراستاندارد می نامند 

این  همچنین با استفاده از). 6( نمودپارامترهاي ژنتیکی منحنی شیردهی از قبیل شیب مرحله کاهشی و افزایشی را برآورد 
منحنی شیردهی و پارامترهاي  در مطالعه اي .تخمین زدتوابع می توان تولید شیر در هر روز یا در هر گامه شیردهی را 

که همبستگی بین پارامترهاي دو فاز کاهشی و افزایشی ضعیف  این نتیجه حاصل شد و گرفتژنتیکی آن را مورد بررسی قرار 
 در نتیجه انتخاب بر اساس این دو فاکتور،. می باشد) 7/0حدود( رها و تولید کل باالو همبستگی بین این پارامت) 11/0حدود (

گاوداریهاي صنعتی سیستم هاي شیردوشی اتوماتیک  از در حال حاضر در برخی. )8( می تواند باعث افزایش تولید کل شود
گاوها اندازه  دوره شیردهی در طولصورت روزانه  در این دامداریها می توان رکوردها را به بنابراینشده است و راه اندازي نصب 

با استفاده از . میزان تولید شیر واقعی کل دوره شیردهی را به دست آوردبا این سیستم  در نتیجه می توانگیري و ثبت نمود و 
هدف این . براي دامها وجود دارد شیردهی رکوردهاي مذکور امکان مقایسه روشهاي مختلف براي تخمین سطح زیر منحنی 
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تخمین  جهت) دام استفاده می شودنژاد تابع ریاضی و روش متداول که در مرکز اصالح  5(روش مختلف  6تحقیق مقایسه 
  .می باشد چهارمو  سومدر دوره هاي شیردهی ) روز 305تولید شیر (سطح زیر منحنی شیردهی گاو هلشتاین 

  
  هامواد و روش

د شیر و داده هاي مربوط به شماره شیردهی، تاریخ زایش، سقط و تاریخ خشکی در این تحقیق از رکوردهاي روزانه تولی      
رایانه  جمع آوري و دردو سال با استفاده از سیستم شیردوشی اتوماتیک  بیش ازگاوهاي یکی از گاوداریهاي استان تهران که 

مرکز اصالح دام کشور تخمین زده شده  روز که توسط 305ثبت ونگهداري شده بود و همینطور از داده هاي برآورد تولید شیر 
براي هر دام به طور روزانه جمع آوري می شد،  تولید شیرالزم به ذکر است که در این گاوداري رکوردهاي . استفاده شد ،بود

 دوره هاي شیردهی که در آنها سقط انجام شده بود و. بنابراین تولید شیر واقعی کل دوره شیردهی براي هر دام موجود بود
   .از آنالیز حذف شد رکورد بود 7از  کمتر همینطور دوره هاي شیردهی که رکوردهاي روزآزمون آنها

  هاي مورد استفادهروش
روش مرکز  تابع منحنی شیردهی و 5روشهاي مختلفی جهت تخمین تولید شیر کل دوره شیردهی وجود دارد که از بین آنها 

  .اصالح نژاد دام مورد مقایسه قرار گرفتند
  ابع ولمینکت
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  .روز شیردهی می باشد tپارامترهاي تابع و  kو  a  ،b ،c ،dو    tدهنده تولید در روز نشان ytدر توابع باال 
  دام کشورنژاد روش مرکز اصالح 

محاسبه تولید شیر در فاصله بین دو ، محاسبه برآورد تولید شیر از زمان زایش تا اولین آزموناین روش داراي سه مرحله 
ن تحقیق از مقادیر برآوردي تولید یته در االب. )1( می باشد محاسبه تولید در آخرین آزمون تا زمان خشکیو  متوالی آزمون

شیر که توسط مرکز اصالح نژاد دام کشور محاسبه شده بود استفاده شد، این مقادیر براي دو بار دوشش در روز، تصحیح شده 
ین اساس روز بر ا 305بود و از آنجا که در دامداري مورد نظر، سه بار دوشش در روز انجام می شد و مقادیر تولید شیر واقعی 

بودند، ازضرایبی که در مرکز اصالح نژاد براي تبدیل مقادیر دو بار دوشش به سه بار دوشش موجود بود، استفاده شد تا کل 
  .روز، بر اساس سه بار دوشش به دست آید 305تولید شیر 

  برازش توابع 
صورت بود که شماره دام، روز شیردهی این ا به براي هر تابع برنامه اي به زبان ویژوال بیسیک تهیه شد، روش کار این برنامه ه

پارامترهاي مربوط به هر  ،و رکوردهاي روز آزمون تولید شیر، از فایل ورودي برنامه خوانده می شد و بعد از انجام محاسبات
نه برازش داده می در این برنامه ها، هر یک از توابع براي هر دام، جداگا. به همراه شماره دام در فایل خروجی ثبت می شد بعتا

مقایسه روشهاي  جهت .سطح زیر منحنی براي هر دام و براي هر تابع به طور جداگانه امکانپذیر بودبرآورد شد و بنابراین 
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به صورت زیر می  رد استفاده براي محاسبه مربع خطافرمول مو .استفاده شد از آزمون کواد روز 305مختلف براي برآورد تولید 
  :باشد

 2)( EOSE        
 نشان Oدهنده میزان تولید برآورد شده توسط هر روش براي هر دام و  نشان Eدهنده مربع خطا،  نشان SE در این فرمول ،

)(2شایان  ذکر است که( .دهنده میزان تولید واقعی براي هر دام می باشد OE  ش به طور براي هر دام و براي هر رو
  .)3( سپس روشهاي مختلف توسط آزمون کواد رتبه بندي شدند .)محاسبه می شدجداگانه 

  
  و بحث جاینت

رتبه بندي روشهاي مختلف براي تخمین سطح زیر منحنی توسط آزمون کواد را بر اساس میانگین مربعات خطا در  1جدول 
  .نشان می دهدبه باال  4و  3دوره هاي شیردهی 

در دوره شیردهی سوم توابع لگاریتمی مختلط، ولمینک، روش مرکز اصالح دام  و ر این تحقیق، بر اساس نتایج حاصل شده د
روز  305را براي برآورد تولید   6تا  1به ترتیب رتبه هاي  و رگرسیون چند جمله اي  توابع گاماي ناقص، گاماي ناقص وزنی

در دوره هاي شیردهی چهارم به باال، روش مرکز اصالح . P<0.05)(داشتند البته تفاوت بین هیچ یک از روشها معنی دار نبود 
 گاماي ناقص وزنی، گاماي ناقص ،لگاریتمی مختلط، نکیولم، بعد از آن توابع روز داشت 305دام رتبه اول را براي برآورد تولید 

ام و سایر روشها معنی بین روش مرکز اصالح د تفاوت .رتبه هاي دوم تا ششم را داشتندبه ترتیب  رگرسیون چند جمله ايو 
بنابراین می توان نتیجه گیري نمود که در این دوره هاي شیردهی استفاده از روش مرکز اصالح نژاد دام  .P<0.05)(دار بود 

  .روز می تواند مناسب باشد 305شیر براي تخمین 
  

  به باال 4و  3 رتبه بندي روشهاي مختلف بر اساس میانگین مربعات خطا در دوره هاي شیردهی -1جدول
دوره   تابع یا روش

  شیردهی
  رتبه  دوره شیردهی  تابع یا روش  رتبه

  a1  به باال 4  روش مرکز اصالح دام  a1  3  لگاریتمی مختلط
 b2  به باال 4 ولمینک  a2  3  ولمینک

  b3  به باال 4 لگاریتمی مختلط  a3  3  روش مرکز اصالح دام
  b4  به باال 4 گاماي ناقص  a4  3  گاماي ناقص

  b5  به باال 4 گاماي ناقص وزنی  a5  3  ناقص وزنی گاماي
  c6  به باال 4 رگرسیون چند جمله اي  a6  3  رگرسیون چند جمله اي

  .)P<0.05(ندارند  ياختالف معنی دار داراي اندیس مشترك در هر ستونرتبه هاي 
  

له، عالوه بر تخمین سطح زیر گ همینطور براي کلهر گاو به طور جداگانه و براي منحنی شیردهی توابع مطالعه البته      
منحنی شیردهی گاوها تنوع . حائز اهمیت است دیگري نیز منحنی شیردهی یا به عبارتی میزان شیر تولیدي به دالیل گوناگون

را ترجیح می دهند، با استفاده از تابع منحنی ) منحنی تخت تر(زیادي دارد و گاودارها منحنی با تداوم شیردهی باالتر 
توان پارامترهاي ژنتیکی منحنی شیردهی را تخمین زد و به انتخاب جهت تغییر شکل منحنی به شکل دلخواه شیردهی می 

در  ).7(براي شبیه سازي منحنی شیردهی در سیستم پرورش گاو شیري نیز از این توابع استفاده می شود ). 8(پرداخت 
 یم) 7/0حدود(کل باال  دیتولو  یفاز کاهشی و افزایشکه همبستگی بین پارامترهاي دو  نتیجه حاصل شد ، اینمطالعه اي

گاوها بر اساس میزان تولیدشان تغذیه . ، بنابراین با انتخاب براي این پارامترها می توان تولید کل را نیز بهبود بخشید)8( باشد
امدار همچنین می تواند بر د. می شوند، مطالعه منحنی شیردهی گاو براي تغذیه بهینه گاو براي دامدار می تواند مفید باشد

  ).5(اساس شکل منحنی شیردهی گله براي خرید و انبار مواد خوراکی تصمیم گیري نماید 
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