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19-31، صص 1391، بهار و تابستان 1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

  

  

  ایران هلشتاین گاوهاي شیر چربی درصد و شیر تولید میزان هايمنحنی مطالعه

  متفاوت شیردهی هايدوره با
  

 پورحسن کریم
1*

 نژاداسلمی اصغر علی ،
2
شهربابک مرادي محمد و 

 3
  

(E-mail: karimhasanpur@yahoo.com)

  13/12/90: رش مقالهی، تاریخ پذ1/3/90: تاریخ وصول مقاله

  

  چکیده

  

 و 964606 تعداد. گرفت قرار مطالعه مورد ایران هلشتاین گاوهاي شیر چربی درصد و شیردهی هايمنحنی بر شیردهی دوره طول اثر

 دوره طول با: یک گروه( گروه چهار در هاداده. شد استفاده شیر چربی درصد و شیر تولید میزان براي ترتیب به روزآزمون رکورد 885342

 تعداد. شدند بنديهطبق) روز 600 تا 501: چهارگروه  و روز 500 تا 401: سهگروه  روز، 400 تا 301: دوگروه  روز، 300 تا 241 شیردهی

 منحنی برازش براي قبل در که 1 تاکماي ناراشین تابع. گرفت قرار استفاده مورد گروه چهار هر در هامنحنی برازش براي غیرخطی تابع نه

 کافی صحت از شیر چربی درصد و شیردهی منحنی برازش در و شد استفاده تحقیق این در گرفت،می قرار استفاده مورد مرغتخم تولید

 تبیین ضریب مقدار باالترین داراي رووك و دیجسترا وود، توابع. کردمی عمل دیگر توابع از بهتر ،مواقع از بعضی در و بود برخوردار

 دیگر هايگروه به نسبت باال شیردهی دوره طول با گاوهاي. بود مقدار ترینپایین داراي وهگر چهار هر در لژاندر تابع و بودند شده تصحیح

 قابل طور به چهارم گروه گاوهاي در روز 305 در چربی تولید و شیر تولید. داشتند باالتري تولید دهی،شیر دوره کل در و باال تولید تداوم

 مرحله شیب و داد نشان کاهش داريمعنی طور به شیر تولید شیردهی، دوره طول کاهش با ل،مقاب در. بود هاگروه سایر از باالتر ايمالحظه

  .بود زیادتر اول گروه گاوهاي در کاهشی

  

هلشتاین ،تاکما ناراشین ،شیردهی منحنی چربی، درصد منحنی ،شیردهی تداوم: کلیدي کلمات

  

  

  

  

  

  

  

 مکاتبات مسئول نویسنده( ایران - مشهد مشهد، فردوسی دانشگاه کشاورزي، دهدانشک دامی، علوم گروه ،کارشناسی ارشد دانشجوي - 1
*

(  

  ایران - مشهد مشهد، فردوسی دانشگاه کشاورزي، دانشکده دامی، علوم گروه ،استادیار - 2

  ایران - کرج ،تهران دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزي پردیس زراعی، و دامی علوم مهندسی دانشکدهگروه علوم دامی،  ،استاد - 3
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1391، بهار و تابستان 1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

  مقدمه                                 

 توابع گروه دو به شیردهی منحنی کنندهتوصیف توابع

 پارامترها خطی، توابع در. شوندمی بنديطبقه غیرخطی و خطی

 توسط آسانی به که باشندمی شیردهی روز از خطی توابعی

 به رخطیغی توابع. شوندمی محاسبه خطی تابعیت هايتکنیک

 براي بنابراین شوند،نمی بیان پارامترها از خطی تابعی صورت

 که جاییآن از. شودمی استفاده تکرار هايتکنیک از آنها محاسبه

 و شوندمی توصیف غیرخطی توابع با هامنحنی از وسیعی طیف

 هايروش افزارها،نرم در تکرار متنوع هايروش وجود دلیل به

  . اندگرفته قرار استفاده مورد بیشتر خیرا هايسال در غیرخطی

 براي توابع توانایی مورد، چند از غیر به مختلف مطالعات در

 قرار ارزیابی مورد روز 305 از قبل در شیردهی منحنی برازش

 از بعد در موجود رکوردهاي آنها از بسیاري در و است گرفته

 با هیشیرد منحنی برازش و نگرفت قرار استفاده مورد روز 305

  است گرفته انجام روز 305 از قبل هايداده از استفاده

 شیردهی دوره هلشتاین نژاد ،کشورها از بسیاري در). 14 و 6(

 درصد 25 از بیش ،مثال عنوان به. دارد روز 305 از باالتر

 به و شوندمی خشک روز 330 از بعد کاستاریکا شیري گاوهاي

 همچنین). 14 (دارند روز 328 شیردهی دوره طول متوسط، طور

شیر  روز 305 از بیشتر آمریکا شیري گاوهاي درصد 55 از بیش

 از ناشی حدودي تا باال، شیردهی دوره طول). 6 (کنندیم تولید

 به منجر که است شیردهی دوره اولیه مراحل در آبستنی عدم

 به زایش فاصله افزایش هزینه. شودمی زایش فاصله افزایش

 که دارد بستگی شیردهی دوره انتهایی مراحل در شیر تولید میزان

 بستگی شیردهی منحنی شکل و شیردهی دوره طول به نیز خود

 بعضی در شیردهی دوره طول و شیر تولید افزایش). 14 (دارد

 تولیدمثلی هايقابلیت افت و باروري رفتن دست از سبب موارد

  تقویت را کدیگر یاثر مسئله دو این  کهشودمی شیري گاو

 صفات در بیشتري افت انتظار آینده در توانمی بنابراین .کنندیم

 شیردهی دوره طول و شیر تولید در بیشتري افزایش و تولیدمثلی

  ). 6 (داشت

 یک تغذیه. گذارندمی ثیرتأ شیردهی منحنی بر زیادي عوامل

. باشدمی شیردهی منحنی شکل بر ثرؤم غیرژنتیکی مهم عامل

 شیر تولید اوج تا اوایل در اغلب که متابولیکی هايبیماري

 شدن غیرنرمال موجب شرایط بعضی در افتند،می اتفاق روزانه

 در شیر تولید اوج داراي هامنحنی این. شوندمی شیردهی منحنی

 گاوها). 1 (باشندمی تولید اوج دو داراي ا یو نبوده طبیعی زمان

 شیر یدتول داراي اینکه برخالف باالتر شیردهی هايدوره در

 بدین امر این. ندارند باالیی تولید تداوم هستند، باالتري روزانه

  دوم و اول زایش گاوهاي شیردهی منحنی که است معنی

 علت به که هستند باالیی تولید تداوم داراي و بوده ترتخت

 تعداد افزایش با دوم و اول زایش گاوهاي رشد همزمانی

). 13 و 12( باشدمی آنها تولید بودن کم و شیردهی روزهاي

 افزایش را گاو هاينیازمندي آبستنی اواسط از بعد جنین رشد

 همچنین و بدن کافی فضاي وجود عدم دلیل به اما دهد،می

 صورت هانیازمندي مینتأ براي کافی تغذیه هورمونی، تغییرات

 شدت با شیردهی دوره اواخر در شیر تولید بنابراین و گیردنمی

  آبستن دیرتر که گاوهایی کهدرحالی ،یابدمی کاهش بیشتري

  اتفاق دیرتر آنها شیر تولید بر آبستنی کاهندگی اثر شوند،می

 نیز زایش فصل. دارند باالتري شیر تولید تداوم بنابراین و افتدمی

 ا یحرارتی هايتنش با تولید دوره شدن زمانهم دلیل به

 دوره کل یدتول بر است ممکن مصرفی، غذاي کیفیتی فاکتورهاي

بق ط). 13 (باشد ثرؤم منحنی شکل بر ا یو کنواخت یصورت به

 تولید براي فصل بدترین تابستان آمده، دست به حقیقاتت نتایج

  بر عالوه. )12 (است شده گزارش تونس گاوهاي شیر

 علت به خوراك غذایی ارزش بودن پایین گرمایی، هاياسترس

 NDF بودن باال و خام نپروتئی و متابولیسمی انرژي بودن پایین

 از که شیري گاوهاي شیر تولید که شودمی موجب آن ADF و

  ). 8 (بپذیرد بیشتري منفی ثیرأت تابستان در کنند،می استفاده مرتع

 اول شیردهی دوره شیردهی منحنی برازش براي زیادي توابع

 قـرار  بررسـی  مـورد  مطالعـه  چنـدین  در ایران هلشتاین گاوهاي

 توسـط  شده ثبت واقعی هايداده از استفاده با ققینمح .اندگرفته

 مربعـات  معیـار  اسـاس  بـر  اول شـیردهی  دوره کـل  در کامپیوتر

 ،)وود (نـاقص  گامـاي  توابـع  منحنـی،  زیـر  سطح تخمین خطاي

 داراي را ویلمینـک  و معکـوس  ايچندجملـه  مخـتلط،  لگاریتمی

 ایـران  هلـشتاین  گاوهاي شیردهی منحنی برازش در کافی کفایت
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  متفاوت شیردهی هايدوره با ایران هلشتاین گاوهاي شیر چربی درصد و یرش تولید میزان هايمنحنی مطالعه: پور و همکارانحسن

 پیـشنهاد  شـفر  و علـی  تابع مذکور نژاد در همچنین. )2 (انستندد

 و واقعـی  هـاي داده بـین  همبـستگی  معیـار  از استفاده با. )4 (شد

 وود تـابع  بینـی، پـیش  مورد خطاي مطلق قدر میانگین و تخمینی

  .)3 (شد پیشنهاد

 در توابع ارزیابی و بررسی شده، ذکر مطالعات عمده هدف

 شیر تولید و اول شیردهی دوره در یشیرده هايمنحنی برازش

 را روز 305 از بعد شیر تولید و است بوده روز 305 طی در

 تحقیق، اینانجام  از هدف بنابراین .اندنداده قرار استفاده مورد

 شیر چربی درصد و شیر تولید منحنی برازش در توابع مقایسه

 ورهد طول داراي گاوهاي با باالتر شیردهی دوره طول با گاوهاي

 صورت در فقط گاو کهجاییآن از. است بوده استاندارد شیردهی

 این بود، خواهد روز 305 از بعد شیر تولید به قادر آبستنی عدم

 و شیر تولید بر آبستنی عدم ا یآبستنی اثر بازگوکننده هامنحنی

  .باشندمی نیز گاوها چربی درصد

  

  هاروش و مواد

زآزمونرو رکورد 885342 و 964606 تعداد
1

 ترتیب به 

 سوم شیردهی هايدوره در شیر چربی درصد و شیر تولید براي

 1387 تا 1365 هايسال طی که ایران هلشتاین گاوهاي چهارم و

 از) واقع در مشکین دشت کرج (کشور نژاد اصالح مرکز توسط

  .گرفت قرار استفاده مورد بود، شده آوريجمع گله 758

 مورد خشکی ثبت تاریخ از بعد که روزآزمونی هايداده

 با که روزآزمونی هايداده نیز و بودند گرفته قرار رکوردگیري

 حذف داشتند، زیادي اختالف چربی درصد و شیر تولید متوسط

 دوره طول داراي: ک یگروه( گروه چهار در هاداده. شدند

 تا 301: دو گروه ،)رکورد 311169 (روز 300 تا 241 شیردهی

 روز 500 تا 401: سه گروه ،)رکورد 444260 (روز 400

 50524 (روز 600 تا 501: چهار گروه و) رکورد 158653(

 طول اثر مطالعه بندي،طبقه از هدف. شدند بنديطبقه ))رکورد

 گاو آبستنی عدم و آبستنی دیگر، عبارتی به ا یو شیردهی دوره

 در فقط گاو که است طبیعی. بود شیردهی منحنی شکل بر

 از بیش شیر تولید به قادر مقرر موعد در بستنیآ عدم صورت

                                                          
1 - Test day

 زمانی فاصله به شیردهی دوره طول. بود خواهد روز 305

 چربی درصد و شیر تولید میانگین و شد بنديتقسیم ايدوهفته

 قرار استفاده مورد هامنحنی برازش براي مذکور زمانی فواصل در

- فاصله در شیر چربی درصد و شیر تولید میانگین برآورد. گرفت

. شد انجام SAS افزارنرم Univariate رویه با مذکور زمانی هاي

 مختلط، لگاریتمی معکوس، ايچندجمله ویلمینک، وود، توابع از

 ناراشین و سوم مرتبه لژاندر رووك، دیجسترا، شفر، و علی

 چربی درصد و شیر تولید هايمنحنی برازش براي 1 تاکماي

 به مربوط مطالعات بیشتر در ولا تابع هشت. شد استفاده شیر

 شیري گوسفند موارد بعضی در و بز گاو، در شیردهی منحنی

 مطالعات در تاکما ناراشین تابع ولی اند،گرفته قرار بررسی مورد

 استفاده طیور در رشد و مرغتخم تولید هايمنحنی به مربوط

 هگردید یدأیت موارد بسیاري در باال پذیريانعطاف دلیل به و شده

 در آنها کد و معادله همراه به استفاده مورد توابع). 10 و 7 (است

  .اندشده آورده )1( جدول

 اســتفاده توابــع بــرازش بــراي SAS افــزارنــرم NLIN رویــه

همگرایی معیار. گردید
 8-

 تکـرار  روش از و شد گرفته نظر در 10

 با توابع مقایسه براي. شد استفاده همگرایی براي نیوتن و گواس

  . شد استفاده زیر هايآماره از یگرکدی

R2 (شده تصحیح تبیین ضریب - 1
Adj:(

)1(*
)(

)1(
1 22 R

pn

n
R Adj 






1(  

R2 رابطه، این در
 مـشاهدات  تعداد n چندگانه، تبیین ضریب 

R2 آمـاره  این در. باشندمی مدل در موجود پارامتر تعداد p و
 بـه  

. دهـد مـی  انجـام  تـصحیح  هـا مـدل  در پارامترهـا  متفاوت تعداد

 آمـاره  ایـن  با پارامترها متفاوت تعداد با هايمدل مقایسه بنابراین

  . است مناسبی روش

:)RSD (هاباقیمانده معیار انحراف - 2

)/( pnRSSRSD 

2(  

 تعداد n ها،هباقیماند مربعات مجموعRSS رابطه، این در

 جاییآن از. باشندمی مدل در موجود پارامتر تعداد p و مشاهدات
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1391، بهار و تابستان 1، شماره 14مجله تولیدات دامی، دوره 

 براي آماره این گیرد،می قرار پارامتر تعداد ثیرأت تحت MSE که

  ).6 (است ترناسبم پارامتر متفاوت تعداد با توابع مقایسه

  ):DW (واتسون دوربین آماره - 3






 
 n

t t

n

t tt

e

ee
DW

1

2

2

2
1)(

  

3(  

 و t زمان در باقیمانده مقدار ترتیب به et-1 و et بطه،را این در

 دوربین آماره SAS افزارنرم Autoreg رویه. باشندمی t-1 زمان

 و مثبت خودهمبستگی آماره این. کندمی برآورد را واتسون

در. کندمی برآورد را هاباقیمانده بین منفی خودهمبستگی

DW =  در مذکور آماره قدارم اگر )مذکور رویه هايگزینه از (1

وجود  دهندهنشان یک ازکوچکتر مقدار  رویه خروجی

 عدم دهندهنشان یک از بزرگتر مقدار و مثبت خودهمبستگی

 به مثبت خودهمبستگی. باشدمی مثبت خودهمبستگی وجود

 و است صفر اطراف در هاباقیمانده تصادفی پراکنش عدم معنی

 داراي کدیگر یبا و نبوده کدیگر یاز قلمست هاباقیمانده اینکه

 نوسانات معنی به منفی خودهمبستگی. باشندمی همبستگی

تنها  تحقیق این در ،بنابراین و است صفر حول هاباقیمانده شدید

  .باشدمی اهمیت داراي مثبت خودهمبستگی

  

  چربی درصد و شیردهی هايمنحنی برازش براي استفاده مورد توابع - 1 جدول

  مدل  کد  منبع  تابع

)()/(10NT1  1 تاکماي ناراشین 23 ftdctbtaty t 

16Wctb  وود
t eaty 

15Wilt  ویلمینک
t cebtay 05/0

14Rookcttb  رووك
t eebay  )1( 2

1

11PI)/(1  معکوس ايچندجمله 1 ctbtay t  

9Mix)ln(5.0  مختلط لگاریتمی tcbtay t 

2Leg  سوم مرتبه ژاندرل
3

2
2

2
10 )8067.26771.4()7906/03717.2()2246.1(7071.0 attatatay t 

]6Dij]/)1(exp  دیجسترا dtcebay ct
t  

5AS22  شفر و علی )
305

()
305

()
305

()
305

(
t

f
t

d
t

c
t

bay t 

yt زمان در شیر چربی درصد ا یشیر تولید t ،بوده a، b، c، d، f، a0، a1، a2 و a3 و باشندمی براورد مورد پارامترهاي e است نپر عدد نیز.

                              

  بحث و نتایج

 ترتیب به گروه چهار براي روز 305 شیر تولید میانگین

 به شیر چربی تولید براي و 10016 و 9631 ،9062 ،8473

 .شد برآورد کیلوگرم 8/321 و 8/309 ،6/292 ،4/273 ترتیب

 تابع با چربی تولید براي و وود تابع با شیر براي برآوردها این

 تبیین ضریب ک یگروه در تابع دو این .آمد دست به دیجسترا

  . داشتند توابع سایر به نسبت بیشتري شده تصحیح

 و شیر تولید میانگین برآورد از بعد ،شده مشاهده هايمنحنی

 هايمنحنی اي،دوهفته زمانی هايفاصله در شیر چربی درصد

  دست هب مطالعه مورد گروه چهار براي چربی درصد و شیردهی

 تولید براي ترتیب به )2( و )1( هايشکل در هامنحنی این. آمد

 گاوهاي شیر تولید متوسط. اندشده آورده چربی درصد و شیر

 تداوم از) روز 501-600 شیردهی دوره طول (چهارم گروه

 ترخفیف کاهش از توانمی را این و برخورداراند باالیی تولید

 چربی درصد. کرد استنباط منحنی اوج از بعد دوره در شیر تولید

 هايگروه به نسبت تريخفیف شیب مذکور گروه در نیز شیر

 چربی درصد و شیر تولید بین منفی همبستگی یک و داشته دیگر

  . دهدمی نشان نیز را شیر
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  طول گروه چهار براي روزانه شیر تولید منحنی - 1 شکل

  شیردهی دوره

  طول گروه چهار براي یرش چربی درصد منحنی - 2 شکل

  شیردهی دوره

  توابع ازشبر

  و شـیر  تولیـد  منحنـی  تحقیـق،  ایـن  در اسـتفاده  مورد توابع

 نیـز  را بـاال  شـیردهی  دوره طـول  داراي گاوهـاي  چربـی  درصد

. نمودنـد  بـرازش  باال صحت با نرمال شیردهی دوره طول همانند

 ابـع تو توسـط  شده برآورد چربی درصد و شیر تولید هايمنحنی

 اول گـروه  گاوهـاي  بـراي  )4( و )3( هايشکل در استفاده مورد

  .اندشده داده نشان) روز 240-300 شیردهی دوره(

  

   روز305در طول دوره شیردهی  مختلف توابع با شده برآورد شیر تولید منحنی - 3 شکل
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   روز305ی  در طول دوره شیردهمختلف توابع با شده برآورد چربی درصد منحنی - 4 شکل

  

 مطالعه، مورد هايگروه همه در لژاندر و ویلمینک توابع

 اواسط واقعی، مقدار از کمتر را اول روز 100 تجمعی شیر تولید

 دوره اواخر و واقعی مقدار از بیشتر را) روز 100-200 (دوره

. کنندمی برآورد واقعی مقدار از کمتر نیز را) روز 200- 300(

 شیردهی، دوره اواسط و اوایل در سمعکو ايچندجمله تابع

 تابع براي مذکور روند .کندمی عمل قبلی تابع دو برعکس

 است شده گزارش نیز دیگر مطالعات در معکوس ايچندجمله

  واقعی تولید به نزدیک و وسط حد در دیگر توابع). 13(

  نشان شده ذکر توضیحات به مربوط اعداد و هاشکل (باشندمی

  

   ).است نشده داده

 داراي رووك و دیجسترا وود، توابع شیر، تولید براي

 در لژاندر تابع و بودند شده تصحیح تبیین ضریب مقدار باالترین

 شیر چربی درصد براي. بود مقدار کمترین داراي گروه چهار هر

 تبیین ضریب مقدار بیشترین داراي دیجسترا و رووك توابع نیز

 شکل . بود مقدار کمترین داراي لژاندر تابع و شده تصحیح

 هايمنحنی برازش از حاصل شده تصحیح تبیین ضریب

 شده داده نشان )6( و )5( هايشکل در چربی درصد و شیردهی

  . است

  

  مختلف توابع با شیردهی منحنی برازش از حاصل شده تصحیح تبیین ضریب نمودار - 5 شکل
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مختلف توابع با شیر چربی درصد منحنی برازش از حاصل شده تصحیح تبیین ضریب نمودار - 6 شکل

    

 توابع صفت، دو هر در ها،باقیمانده معیار انحراف لحاظ از

 و داشتند را عملکرد بهترین 1 تاکماي ناراشین و شفر و علی

 توابع. نمودند ایجاد را هاباقیمانده معیار انحراف مقدار کمترین

 درصد براي درلژان و شیر تولید براي معکوس ايچندجمله

 در تابع دو این. بودند آماره این مقدار بیشترین داراي چربی

 ادامه و شده حذف کافی کفایت عدم دلیل به ،اولیه مراحل

  معیار انحراف نمودار. )6 (بود نشده انجام آنها بررسی

 و شیر تولید براي ترتیب به )8( و )7( هايشکل در هاباقیمانده

  . تاس شده آورده چربی تولید

  

  

  شیر تولید منحنی برازش در مختلف توابع هايباقیمانده معیار انحراف نمودار - 7 شکل
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یرش چربی درصد منحنی برازش در مختلف توابع هايباقیمانده معیار انحراف نمودار - 8 شکل

  

 در کهاین بر عالوه 1 تاکماي ناراشین و شفر و علی وابعت

 داشتند، باالیی صحت مطالعه دمور صفات منحنی شکل برازش

 هاگروه از بعضی در را چربی درصد و شیر تولید هايمنحنی

 وجود عدم. کردند برازش هاباقیمانده مثبت خودهمبستگی بدون

 در آنها باالي قدرت دهندهنشان توابع، براي خودهمبستگی

 ک یاز حاصله پارامترهاي که ايگونه به ،باشدمی پیشگویی

 مطالعات سایر در جدید مقادیر برآورد در است ممکن آزمایش

 بیشتر در دیگر توابع. گیرند قرار استفاده مورد باال صحت با

 مقدار و بودند خودهمبسته هايباقیمانده داراي هاگروه

 که توابعی )2( جدول در. بود مالحظه قابل آنها خودهمبستگی

 و مثبت عالمت با بودند مثبت خودهمبسته هايباقیمانده داراي

 با نبودند، مثبت خودهمبسته هايباقیمانده داراي که توابعی

. است شده گزارش آنها P-value مقادیر همراه به منفی عالمت

 دارمعنی مثبت خودهمبستگی وجود نشانگر >05/0P مقادیر

 عدم معنی به نیز <05/0P مقادیر همچنین. باشدمی هاباقیمانده

  داللت Autoreg رویه رصف فرض. است مثبت خودهمبستگی

 وجود. باشدمی هاباقیمانده بین خودهمبستگی عدم بر

 و ویلمینک وود، توابع هايباقیمانده براي مثبت خودهمبستگی

  ).14 (است شده گزارش نیز رووك

  عمل متفاوت کدیگر یبا نیز تولید اوج برآورد در توابع

  وابعت توسط متفاوتی روزهاي در تولید اوج همچنین. کنندمی

 مقدار کمترین و روزانه شیر تولید اوج مقدار. شوندمی برآورد

 و )3( هايجدول در آنها حدوث روز همراه به چربی درصد

 طول افزایش با دست آمده،طبق نتایج به. است شده آورده )4(

 افزوده شیر تولید اوج میانگین بر اینکه بر عالوه شیردهی دوره

  اضافه حدودي تا نیز چربی درصدهاي میانگین بر شود،می

 درصد مقدار کمترین و شیر تولید اوج روز همچنین. شودمی

 اتفاق دیرتري روزهاي در گروه شماره افزایش با شیر چربی

 دیرتر شیر چربی درصد مقدار کمتریننتایج،  به باتوجه. افتندمی

 صادق توابع تمام در مورد این که افتدمی اتفاق شیر تولید اوج از

 ناراشین و شفر و علی توابع با مقایسه در. )4جدول  (اشدبمی

 توابع سایر و کمتر را شیر تولید اوج مقدار لژاندر تابع ،1 تاکماي

 بیشترین معکوس ايچندجمله تابع و کنندمی برآورد بیشتر را آن

 را تولید شیردهی دوره میانه در تابع این. کندمی برآورد را مقدار

  برآورد واقعی مقدار از بیشتر را آن ورهد انتهاي در و کمتر

 سایر از ترتخت را چربی درصد منحنی لژاندر، تابع. کندمی

 درصد مقدار کمترین تابع این بنابراین. کندمی برآورد توابع

 بودن ترتخت. کندمی برآورد توابع سایر از دیرتر را چربی

 زودتر برآورد وجود با لژاندر تابع از حاصل شیر تولید منحنی

 شودمی سبب مسئله این. )3شکل  (باشدمی صادق تولید، اوج

 بیشتر شیردهی دوره میانه در چربی درصد و شیر تولید که

  . شود برآورد
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 آماره با که چربی درصد و شیر تولید هايمنحنی برازش در مختلف توابع هايباقیمانده P-value مقدار و عالمت - 2 جدول

  .است شده ردبرآو واتسون دوربین

NT1 W WIL ROOK PI MIX LEG DIJ AS گروه صفت

- )39( + + + + + + +## - )60(
#

1

+ + + + + + + + + 2

+ + + + + + + + + 3

- )86( + + - )59( + + + - )81( - )88( 4

  شیر تولید

- )51( + + - )47( + + + + - )52( 1

+ + + + + + + + + 2

+ + + + + + + + + 3

- )83( + + + + + + + - )82( 4

  چربی درصد

#  

)P-value (همراه به هاباقیمانده مثبت خودهمبستگی عدم معنی به منفی عالمت -

##  

   هاباقیمانده مثبت خودهمبستگی وجود معنی به مثبت عالمت -

  

  مختلف وابعت با شیر چربی درصد مقدار کمترین و شیر تولید اوج برآورد - 3 جدول

NT1 W WIL ROOK PI MIX LEG DIJ AS گروه صفت

9/36 3/37 3/37 9/36 9/38 5/37 6/35 6/36 9/36  1

6/37 9/37 8/37 6/37 2/40 9/37 9/35 2/37 8/37 2

9/38 4/38 0/38 9/38 2/41 3/38 7/36 2/39 8/38 3

4/39 1/38 5/37 3/39 0/41 1/38 5/37 7/39 4/39 4

شیر تولید

99/2 00/3 95/2 99/2 99/2 98/2 98/2 96/2 99/2 1

02/3 06/3 99/2 03/3 03/3 02/3 05/3 00/3 02/3 2

03/3 12/3 03/3 07/3 08/3 07/3 10/3 04/3 03/3 3

01/3 15/3 06/3 09/3 11/3 10/3 12/3 06/3 02/3 4

چربی درصد
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  مختلف توابع با شیر چربی درصد قدارم کمترین و شیر تولید اوج روز برآورد - 4 جدول

NT1 W WIL ROOK PI MIX LEG DIJ AS گروه صفت

38 46 45 53 34 41 57 57 38 1

40 50 47 56 37 43 51 61 42 2

45 52 49 52 40 44 39 56 44 3

46 50 50 43 41 42 21 48 45 4

شیر تولید

68 78 63 67 52 67 96 65 67 1

68 87 66 67 57 73 111 65 67 2

71 96 70 64 62 80 122 62 72 3

73 99 73 56 67 85 125 58 73 4

چربی درصد

  

 علی توابع توابع، مقایسه از حاصل نتایج به باتوجه درنهایت

 برازش در وود و رووك دیجسترا، ،1 تاکماي ناراشین شفر، و

 و بوده کافی کفایت داراي چربی درصد و شیردهی هايمنحنی

 ادامه، در. شوندمی پیشنهاد تحقیقات سایر در استفاده براي

 درصد هايمنحنی و شفر و علی تابع با شیر تولید هايمنحنی

 و )9( هايشکل در ترتیب به 1 تاکماي ناراشین تابع با چربی

 گاوهاي که دریافت توانمی نتایج به توجهبا .اندشده آورده )10(

 آن نشانگر مسئله این و دارند باالیی تولید اوج باالتر، هايگروه

 براي باالتري ژنتیکی پتانسیل باالتر هايگروه گاوهاي که است

 دوره اوایل در آنها آبستنی عدم دلیل لذا و دارند شیر تولید

 تولیدات دلیل به آنها باروري قدرت کاهش تواندمی شیردهی،

 نامطلوب بدنی نمره و انرژي منفی توازن به منجر که باالترشان

 کامالً چربی درصد صفت براي فوق حالت عکس. باشد شود،می

 خاص روز ک یدر باالتر هايگروه گاوهاي عنی ی،است مشهود

) تولید شروع از بعد 280 روز ،مثال عنوان به (تولید دوره از

شکل  (دارند تريپایین چربی درصد تر،پایین هايگروه به نسبت

 شیردهی دوره اواخر در بیچر درصد ترخفیف افزایش. )10

 بین منفی همبستگی دلیل به احتماالً باالتر هايگروه گاوهاي

 متوسط ،تحقیق یک رد .باشدمی چربی درصد و شیر تولید

 ماه 16 (باالیی شیردهی دوره طول که گاوهایی شیردهی منحنی

 باالتري تولید و تداوم از داشتند،) ماه 10 و 12 ،14 به نسبت

 فاصله با گاوهاي گروه دو هر براي مسئله این و بود برخوردار

 تحقیق در. )14 (بود صادق ماه هشت و شش آبستنی تا زایش

 داراي گاوهاي شیر تولید بر آبستنی تا زایش فاصله اثر ،شده ذکر

 تولید بر منفی اثر این اما ،بود منفی ماه 10 شیردهی دوره طول

  . نشد دیده باالتر شیردهی دوره طول داراي گاوهاي شیر

  

  گیرينتیجه

  نتیجه چربی درصد و شیر تولید هايمنحنی به باتوجه

 دوره اوایل در آبستنی عدم دلیل به که گاوهایی شود،می

 دیگران به نسبت دارند، باالیی شیردهی دوره طول ،شیردهی

 و دارند آن از بعد و تولید اوج در باالتري شیر تولید میانگین

  شیردهی دوره طول با هايگروه از ترباال آنها تولید تداوم

 شیردهی دوره طول با هايمنحنی برازش در توابع. است ترکوتاه

. هستند استاندارد هايمنحنی برازش با مشابه صحت داراي باالتر

 علی توابع و بدترین داراي معکوس ايچندجمله و لژاندر توابع

. بودند برازش ترینمناسب داراي 1 تاکماي ناراشین و شفر و

 نتایج داراي نیز وود و رووك دیجسترا، توابع آنها، بر عالوه

  .هستند راستا ک یدر) 6( منبع پیشنهاد با و بودند مناسب
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  شفر و علی تابع از حاصل شیر تولید هايمنحنی - 9 شکل

  NT1 تابع از حاصل شیر چربی درصد هايمنحنی - 10 شکل

  

  استفاده مورد منابع

) 1383 (ا اسـفندآبادي مقیمـی  و. م شـهربابک مـرادي ،.ه آتشی . 1

هلـشتاین گاوهـاي درشـیردهی منحنینندهکتوصیفتابعتعیین

  .کرج کشور، آبزیان و دامی علوم کنگره اولین. ایران

) 1389 (ا جـوارمی نجـاتی و. م شـهربابک مـرادي ،.آ بوسـتان  . 2

در دهیشـیر نحنیم زیرسطحتخمینبرايمختلفتوابعمقایسه

شـیردهی  هايدورهدرهلشتاینگاوشیردهیمختلفهايشبخ

 .ایـران  دامـی  علـوم . روزانـه رکوردهـاي ازاسـتفاده بادومواول

41)1 :(80-73.  

 تـصحیح  ضـرایب  محاسبه روشهاي مقایسه) 1376 (ه فرفرهنگ . 3

   .سازندگی و پژوهش. هلشتاین نژاد گاوهاي چربی و شیر صفات
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Abstract

The effects of days in milk (DIM) on the curves of milk yield and milk fat percentage in Holstein 

cows of Iran were studied. A total of 964,606 and 885,346 test day records were used for milk yield 

and milk fat percentage, respectively. The data were grouped in four classes including: 1) 240 < DIM <

301, 2) 300 < DIM < 401, 3) 400 < DIM < 501 and 4) 500 < DIM < 601 days. To fit the curves, nine 

non-linear models for every one of the classes were applied. The Narushin & Takma 1 function which 

previously has been used for fitting the production and growth characteristics of chickens was used in 

this study. It showed a relatively high goodness of fit in fitting milk yield and milk fat percentage 

curves compared to other functions. Wood, Dijkstra and Rook functions showed higher Adjusted R2

whereas the third order Legendre polynomial function showed the lowest value in all the classes. The 

cows had longer lactation period, showed higher persistency and yielded higher daily milk at peak and 

post peak stages of lactation period. The forth class of cows yielded considerably higher milk and fat 

(based on 305 day production) compared to other groups. On the contrary, the rate of reduction of milk 

yield was significantly high for cows located in the lowest lactation length class and the slope of 

declining stage of milk yield curve was sharper.
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