
 وزارت جهادكشاورزي 

 سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي

 مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان

 

-  

با استفاده از شبکه عصبی  آرين بینی صفات عملکردی مرغ مادر گوشتیپیش عنوان پروژه: -

 مصنوعی

 24-57-13-090-960509 :پروژه شماره مصوب -

 ها وطرحهاي ملي ومشترك دارد(:خانوادگي مجري مسئول) اختصاص به پروژهنامنام و  -

 كريم نوبري خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

  :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 خانوادگي همكاران: كاظم يوسفي كالريكالئي، عبدالغفار تخله و عليرضا برسالنينام و نام -

 آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استان گلستان مركز تحقيقات ول اجرا : مح -

 95بهار تاريخ شروع : -

 مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز اطالعات و           59245با شماره         24/12/99اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است.  مدارك علمي 

 حق چاپ محفوظ است. نقل مطالب، تصاوير، جداول، منحني ها و نمودارها با ذكر مأخذ  بالمانع است. -

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 چکیده : 
اين مطالعه با هدف تخمين صفات توليدي مربوطه به كل دوره توليد مادر گوشتي آرين با استفاده از عملكرد اوايل 

. براي اين منظور متغيرهاي ورودي مورد استفاده براي شدك شبكه عصبي مصنوعي انجام توليد مادران به كم

مدلسازي به كمك شبكه عصبي مصنوعي شامل شماره سالن، تعداد مادر در هر سالن، سن، توليد تخم مرغ و وزن 

هفته، از  27دت سالن تجاري به م 4قطعه مرغ مادر در  8000هفتگي بودند. بطوري كه تعداد  24تا  20بدن در 

سازي شبكه عصبي شامل وزن نگهداري و ركوردبرداري شدند. صفات مورد استفاده در مدل 47تا  20هفته هاي 

ثبت و  Excelمصرف خوراک و توليد تخم مرغ به صورت هفتگي اندازه گيري شد و داده ها در نرم افزار  بدن،

بي مصنوعي، دست ورزي و ويرايش داده با استفاده از ذخيره سازي گرديد. ارزيابي مدل هاي حاصل از شبكه عص

 NeuralWorks Professionalصورت پذيرفت. مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي با استفاده از نرم افزار  Rنرم افزار 

مورد بررسي قرار گرفت. مدل مناسب كه  RMSEها با استفاده از ضريب تبيين، صورت پذيرفت و كفايت مدل

(، مصرف BWكفايت ضريب تبيين باال و خطاي كمتري بودند براي تخمين صفات وزن بدن ) داراي پارامترهاي

 هاي ( كل دوره دوره توليد مرغEM( و توده تخم مرغ )EW(، وزن تخم مرغ )EN(، تعداد تخم مرغ )FIخوراک )

 2نورون در اليه پنهان اول،  5ورودي،  5مادر طراحي گرديد. مدل مورد استفاده براي تخمين وزن بدن داراي 

شود. به همين ترتيب نگاشته مي 5-5-2-1نورون در اليه پنهان دوم و يك خروجي )وزن بدن( بود كه به صورت 

زن تخم مرغ و توده تخم مرغ به ترتيب ساختار مدل شبكه عصبي تخمين صفات مصرف خوراک، تعداد تخم مرغ، و

هاي بهينه بدست آمده براي هر يك از بودند. ضريب تبيين مدل 7-7-3-1و  1-3-7-7، 1-4-8-8، 1-4-7-7

بودند. همچنين  996/0و  993/0، 989/0، 998/0، 991/0به ترتيب  EMو  BW ،FI ،EN ،EWصفات 

RMSE 266/0، 992/0، 55/1يك از صفات فوق به ترتيب هاي مدل شبكه عصبي بهينه بدست آمده براي هر ،

بودند. نتايج نشان داد كه امكان تخمين كل دوره توليد با استفاده از ركوردهاي حاصل از مراحل  506/0و  838/3

اوليه توليد وجود دارد. همچنين اين مطالعه حاكي از تاثير محسوس ساختمان و پارامترهاي شبكه شامل ورودي 

ا و تعداد نرون هاي هر اليه و تعداد اليه هاي پنهان بر روي عملكرد مدل شبكه عصبي مصنوعي ها و خروجي ه

مي باشد. بطوري كه مدل بهينه بدست آمده براي هر صفت داراي ساختار و اجزاء منحصر به فرد بود. بررسي نرخ 

جبران وزن بدن با نرخ رشد هاي سبك نشان داد كه وزن بدن در پايان دوره توليد جبران مي شود. رشد پرنده

سريعتر ناشي از مصرف خوراک مشابه با پرندگان وزن باال و وزن تخم مرغ كمتر در طول دوره پرورش صورت مي 

 گيرد.

 سازي، مدلكليد واژه ها: مرغ مادر گوشتي، عملكرد توليدي، شبكه عصبي مصنوعي

 


