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تعیین بهترین تابع توصیف کننده ی منحنی شیردهی شکم اول گاومیش خوزستان
سلطانی.1م ،.فیاضی.*2ج ،.مموئی.3م ،.بیگی نصیری4م.ت.و طاهری دزفولی. 5ب.
-4دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان
 -2دانشيار اصالح نژاد گروه علوم دامی و صنايع غذايی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان
 -9دانشيار فيزيولوژی گروه علوم دامی و صنايع غذايی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان
 -1استاد ،اصالح نژاد گروه علوم دامی و صنايع غذايی ،دانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی رامين خوزستان
 -5عضو هيئت علمی مرکز تحقيقات و آموزش منابع طبيعی وکشاورزی خوزستان -اهواز -ايران.
*آدرس پست الکترونيک نویسندهی پاسخگوj_fayazi@yahoo.com:
چکیده
در اين تحقيق به منظور تعيين بهترين تابع توصيف کننده ی منحنی شيردهی گاوميش خوزستان از رکوردهای روزآزمون توليد
شير مربوط به دوره ی شيردهی اول که در بين سال های  4974تا  4932توسط معاونت امور دام استان خوزستان ،جمع آوری شده
بود ،استفاده شد .رکوردها شامل  4765داده مربوط به 943گاوميش شکم اول بودند .برای تعيين بهترين تابع؛ شش تابع گامای ناقص،
ويلمينک ،تابع چندجمله ای معکوس ،تابع لگاريتمی مختلط ،تابع کبی و تابع رگرسيون چندجمله ای پيشنهاد شده توسط علی و
شفر ،مورد ارزيابی قرار گرفتند .تمام توابع با استفاده از رويه ی  PROC NLINو روش تکرار گاوس نيوتن نرم افزار  SASبا
رکوردهای روزآزمون توليد شير برازش داده شدند و سپس براساس معيارهای ضريب تعيين ،R2ميانگين مربعات خطا MSEو ضريب
آکائيک  AICبا هم مقايسه شدند .نتايج حاصل نشان داد که تابع گامای ناقص (وود) با باالترين ميزان ضريب تعيين 3/331و پايين
ترين ميزان ضريب آکائيک  59/47توصيف بهتری از منحنی شيردهی گاوميش را ارائه می دهد.
واژه های کلیدی :گاومیش خوزستان ،منحنی شیردهی ،توابع توصیف کننده  ،تابع گامای ناقص

مقدمه
تغييرات توليد شير در طول دوره ی شيردهی را منحنی شيردهی می گويند .منحنی شيردهی يک ارائه ی نموداری
از متغيرها در توليد شير در طول دوره ی شيردهی است .ب ه عبارت ديگر منحنی شير توصيف نموداری رابطه بين تغييرات
توليد شير و زمان است( .مرادی شهر بابک .)4933،متغيرهای زيادی مانند شيوع بيماری ،باروری راهبردهای غذادهی در
نمودار منحنی شيردهی وجود دارد؛ که با شناسايی روابط بين اين عوامل مختلف ،نمودار منحنی شيردهی می تواند به
عنوان ابزار مديريتی توليدی به منظور کاهش شيوع بيماری و بهبود باروری در طول شيردهی استفاده کرد .منحنی
شيردهی بازده بيولوژيکی يک حيوان را نشان می دهد و وسيله ای برای انتخاب و مديريت گله است(شرچند و
همکاران .)4335،تابع تشريح کننده ی منحنی شيردهی از جنبه های ديگری نيز در برنامه های اصالح نژادی مهم می
باشد .با توجه به تنوع زياد بين شکل منحنی شيردهی حيوانات ،می توان با استفاده از تابع منحنی شيردهی ،خصوصيات

1216

www.SID.ir

Archive of SID

همايش پژوهشهای نوين در علوم دامی .دانشگاه بيرجند 6 ،و  7خردادماه 4931

منحنی شيردهی را برآورد کرده و به امر انتخاب برای تغيير شکل منحنی شيردهی در جهت مورد نظر پرداخت(آتشی و
همکاران .)4932،عوامل ژنتيکی و غيرژنتيکی مختلف از قبيل ژنتيک دام ،سن زايش ،تغذيه ،فصل زايش و شيردهی،
آبستنی و غيره بر شکل منحنی شيردهی اثر دارند(آتشی و همکاران4932،؛ ليسون و همکاران2335،؛شانکس و
همکاران .( 4334،هدف از توصيف منحنی شيردهی ،عموم ًا پيش بينی ميزان توليد در هر روز شيردهی با حداقل اشتباه
در حضور عوامل محيطی است(اُلوری و همکاران .)4333،تنوع زياد در معادالت منحنی شيردهی در تحقيقات مختلف ،به
دليل جستجو برای يافتن تابعی مناسب جهت تجزيه و تحليل بهتر داده ها می باشد(توزِر و هافکِر .)4333،هدف از اين
تحقيق بررسی منحنی شيردهی داده های شکم اول گاوميش خوزستان با استفاده از توابع توصيف کننده منحنی شيردهی،
و انتخاب بهترين تابع می باشد.
مواد و روش ها
در اين مطالعه منحنی شيردهی داده های شکم اول گاوميش با استفاده از مهم ترين توابع توصيف کننده منحنی
شيردهی شامل توابع وود(گامای ناقص)  ،علی و شفر و ويلمينک و نيز توابع لگاريتمی مختلط و چندجمله ای معکوس و
تابع کبی؛ با رويه ی غيرخطی نرم افزار  SASبررسی شد و بهترين تابع برای توصيف منحنی توليد شير تعيين شد.
Yt=atbe-ct

( )4تابع گامای ناقص

در مطالعات منحنی شيردهی به چند دليل از اين تابع به شکل وسيعی استفاده می شود .يک دليل اين است که
پارامترهای اين تابع توجيه بيولوژيکی داشته ،هر يک از پارامترها نشان دهنده ی بخش خاصی از منحنی شيردهی می
باشد .دليل ديگر برای استفاده از اين تابع اين است که تابع غيرخطی است ولی با تبديل لگاريتمی ،خطی می شود .ضمناً
با استفاده از اين تابع ،توليد در اوج دوره ی شيردهی ،تداوم شيردهی و زمان اوج توليد به سادگی برآورد می شود.که در
اين تابع:a :پارامتری مربوط به سطح توليد : b ،پارامتری در رابطه با شيب مرحله ی افزايشی : c ،شيب مرحله ی کاهشی،
 :tروز شيردهی و  :ytميزان توليد شير در روز شيردهی  tمی باشد(.پاپاژسيک و بوردر4333،؛ وارگاس و همکاران)2333 ،
شکل خطی تابع به اين صورت است:

Ln(yt)=ln(a)+bln(t)-ct
Yt=a+bt+cexp-0.05t

(-)2تابع ويلمينک:

 :aپارامتری مربوط به سطح توليد : b،شيب کاهشی توليد بعد از اوج شيردهی : c،شيب افزايشی توليد قبل از اوج
شيردهی : t،روز شيردهی و  :ytميزان توليد شير در روز شيردهی  tمی باشد(.اُلوری و همکاران4333،؛ وارگاس و همکاران،
)2333

(-)9تابع لگاريتمی مختلط :شکل رياضی اين تابع به صورت زير است( :ماکيوتا و همکاران)2331،
)yt=a+bt0.5+clog(t

در اين تابع :yt :توليد در زمان  tشيردهیc،b، a،و tپارامترهای تابع هستند(اُلوری و همکاران.)4333،
y-1t=a+bt-1+ct

( )1تابع چندجمله ای معکوس:
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از اين تابع نيز به طور گسترده در بررسی منحنی شيردهی استفاده می شود و پارامترهای اين تابع نيز مانند تابع گامای
ناقص دارای توجيه بيولوژيکی می باشند : a .پارامتر مرتبط با شدت افزايش توليد تا اوج توليد b ،پارامتر مرتبط با متوسط
شيب منحنی و  cپارامتر مربوط با شدت کاهش بعد از اوج توليد می باشد(پاپاژسيک و بوردر4333،؛ اُلوری و
همکاران.)4333،
( )5تابع رگرسيون چندجمله ای علی و شفر :شکل رياضی اين تابع به صورت زير است:
305 2
))
𝑡

305

()+k(ln

𝑡

()2+dln

𝑡

()+c

305

𝑡

305

(Yt=a+b

در اين تابع: t :روز شيردهی : a ،پارامتری در رابطه با اوج توليد b ،و :cپارامترهايی در رابطه با شيب مرحله ی کاهشی
منحنی d،و  :kپارامترهايی در رابطه با شيب مرحله ی افزايشی منحنی می باشد(علی و شفر.)4337،
( )6تابع  cobbyو : Le Duشکل رياضی تابع به اين صورت می باشد:

yt=a-bt-ae-ct

اين تابع در سال 4337توسط کبی و لی دو ارائه شد .اين تابع دارای يک مشخصه می باشد که توليد پس از پيک را به
عنوان يک تابع خطی مدلسازی می کند .در اين تابع نيز yt :توليد در روز  a ،tميزان توليد در آغاز شيردهی b،پارامتر
مربوط به فاز صعودی قبل از پيک توليد c ،فاز نزولی بعد از پيک توليد می باشد(وارگاس و همکاران.)2333 ،
معيارهای مورد استفاده جهت ارزيابی مدل ها به صورت زير بود:
 -4ميانگين مجموع مربعات خطا( :)MSeک ه هرچه مقدار پايين تری باشد مدل مورد بررسی توصيف کننده ی بهتری
خواهد بود.
 -2ضريب تعيين( :)R2اين آماره هرچه ميزان باالتری داشته باشد؛ بهتر می تواند منحنی را توصيف کند .که در رابطه
𝑒𝑆𝑆
R2=1 SStمجموع مربعات کل می باشد.
𝑡𝑆𝑆
 -9آماره ی )Akaike Information Criterion(AICکه فرمول آن عبارت است از:

AIC=nlog(Rss/n)+2k

که  nتعداد مشاهدات و  kتعداد پارامترهای تابع می باشد؛ و هرچه قدر ميزان کوچکتری باشد تابع برازش شده بهتر است.
نتایج و بحث:
توابع برازش داده شده با رکوردهای روزانه توليد شير به همراه معيارهای مقايسه توابع منحنی شيردهی در جدول 4
آورده شده است .پارامترهای برآورد شده توابع مختلف در جدول  2آورده شده است .پس از برازش دادن توابع با استفاده از
نرم افزار آماری  SASو با توجه به معيارهای مقايسه ای توابع منحنی شيردهی ،نتايج زير حاصل شد .طبق آماره های
ضريب تعيين و آکائيک ،تابع گامای ناقص وود به عنوان بهترين تابع توصيف کننده ی منحنی شيردهی گاوميش خوزستان
معرفی شد .در پژوهش هايی مشابه عزيز و همکاران( )2331نيز منحنی شيردهی گاوميش مصری را با استفاده از تابع
گامای ناقص وود بررسی کردند .عبدالسالم و همکاران( )2344نيز منحنی شيردهی گاوميش مصری را با سه تابع وود،
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ويلمينک و تابع  Guo and Swalveبررسی کردند که طبق معيارهای مقايسه ای ميانگين مربعات خطا ،معيار آکائيک و
 BICتابع وود را به عنوان بهترين تابع توصيف کننده منحنی شيردهی در گاوميش مصری معرفی کردند.
جدول  -4معيارهای مقايسه توابع توصيف کننده منحنی شيردهی
تابع

R2

MSe

AIC

گامای ناقص

3/3331

3/3526

59/47

ويلمينک

3/7227

3/3337

57/91

چندجمله ای معکوس

3/3333

3/4367

57/73

لگاريتمی مختلط

3/7737

3/3735

55/36

رگرسيون چند جمله ای علی و شفر

3/3257

3/3924

433/35

کبی و لی دو

3/3334

3/4374

64/19

 :MSeميانگين مجموع مربعات خطا :R2 ،ضريب تعيين :AIC ،آماره ی آکائيک
جدول -2مقايسه پارامترهای منحنی شيردهی شکم اول در گاوميش خوزستان
تابع

a

b

C

D

K

گامای ناقص

1/9423

3/2259

3/33253

-

-

ويلمينک

43/3335

-3/33732

-1/7723

-

-

چندجمله ای معکوس

3/5733

3/3342

3/333433

-

-

لگاريتمی مختلط

4/637

-3/7252

9/2929

-

-

رگرسيون چند جمله ای علی و شفر

43/1745

-3/4335

3/333331

-

-

کبی و لی دو

3/5193

3/33146

3/4439

-

-

نتیجه گیری
نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که تابع گامای ناقص (وود ) با باالترين ميزان ضريب تعيين 3/331و پايين ترين ميزان
ضريب آکائيک  59/47نسبت به ساير توابع به نحو مطلوب تری جهت توصيف منحنی شيردهی گاوميش خوزستان عمل می
کند.
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سپاسگزاری
از گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبيعی رامين به دليل حمايت های مالی و همچنين معاونت امور دام سازمان
. تشکر و قدردانی می نماييم،جهاد کشاورزی استان خوزستان به علت قرار دادن اطالعات الزم جهت اين تحقيق
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Determine the best lactation curve of khozestan buffalo
Soltani,M., Fiazi, J., Mammoei, M. Biqi-Nasiri, M.T., Taheri-Dezfuli*, B.
Animal Sceince Department, Aqricultural University of Ramin Khozestan, I.R. Iran
The research and educational center of Agriculturual Jahad, Khozestan Provience, I.R. Iran

ABSTRACT
In this research, in order to determine the best lactation curve of khozestan buffalo, we used of the test-day
records of milk production of fist lactation period by khozestan, between the years 1992 to 2013 provided by
Deputy of animal khozestan province. Records include 1765 data related to 310 buffalo. To determine the
best function, six functions include incomplete gamma, wilmink, inverse polynomial, complex logarithmic,
cobby and le Du, and polynomial regression proposed by Ali and schaeffer, were evaluated. All functions
were fitted using PROC NLIN of SAS (Statistical Analysis System) procedure and Gauss- Newton iteration
method for test-day milk production records.the records showed that the inverse polynomial function with the
highest coefficient of determination 0.994 and lowest coefficient, R2 of Akaike 53.77 offers a better
description of the lactation curve in buffaloes.
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