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-  

هاي كوتاه مدت به برآورد بلندمدت توليدشير گاوهاي شيري با استفاده از داده عنوان پروژه: -

 كمك شبكه عصبي مصنوعي

 24-57-13-021-970330 :پروژه شماره مصوب -

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

 كريم نوبري خانوداگي مجري/مجريان :نام ونام -

  :ناظرانخانوادگي و نامنام -

 خانوادگي مشاور)ان(:و نامنام -

 سميعي الهكالريكالئي، نعمت خانيان، كاظم يوسفيحسن بانه، سعيد اسماعيلخانوادگي همكاران: نام و نام -

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

 97تير  تاريخ شروع : -

 1401فروردين  مدت اجرا : -

 موسسه تحقيقات علوم دامي كشورناشر:  -

 شمارگان)تيراژ(: -

 تاريخ انتشار:  -

در مركز           62223با شماره         29/6/1401اين اثر در مورخ  -

 كشاورزي به ثبت رسيده است.  اطالعات و مدارك علمي 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  چكيده
در تجزيه و تحليل هاي درآمد دامداران سازي مديريت دامپروري و مدلبيني دقيق توليد شير يكي از ملزومات پيش

تواند طول دوره ركوردبرداري را كاهش دهد. بيني دقيق ركوردهاي آينده ميباشد. بطوري كه پيشميفايده -هزينه

تواند باعث برآوردهاي زودهنگام ارزش اصالحي گاوهاي نر با استفاده از ركوردهاي بخشي از دوره شيردهي مي

شبكه عصبي مصنوعي روشي مبتني بر هوش  تر شدن شدت انتخاب و پيشرفت ژنتيكي گردد.كاهش فاصله نسل و بيش

كاربرد آسان شبكه عصبي مصنوعي و توان  باشد.هاي مغز انسان ميآن مانند سلول دمصنوعي است كه اصول كاركر

كي از روشهاي مرسوم خطي ي هايكه مدلحال آن. استسازي توابع و روابط پيچيده از عوامل كاربرد وسيع آن مدل

-در طول دو دهه گذشته انقالبي در جهت استفاده از شبكهسازي در تحقيقات رشته هاي مختلف علوم مي باشد. مدل

هاي مختلف علوم ايجاد شده است كه نشان از موفقيت كاربرد اين زهسازي در حوهاي عصبي مصنوعي براي مدل

تحقيق حاضر با هدف با اين مقدمه  باشد.مربوط به علوم مختلف مي تكنيک قدرتمند در حل دامنه وسيعي از مشكالت

هاي شيردهي مختلف با استفاده از توليد شير اولين دوره شيردهي هبيني توليد شير گاوهاي شيري در دورپيش

براي بررسي ميزان موثر بودن بكارگيري انجام شد.  سازي شبكه عصبي مصنوعيمدل با استفاده از ركوردبرداري شده

از ركوردهاي دو  در اين تحقيقمدل شبكه عصبي مصنوعي، اين مدل با مدل خطي نيز مورد مقايسه قرار گرفت. 

تعداد  در شجره سري داده مورد استفادهمربوط به يک گله استفاده شد. راس گاو شيري  2460شيردهي متوالي دوره

به دو دسته آموزش و آزمون تقسيم  ها داده ،جهت برازش مدل شبكه عصبي مصنوعي .وجود داشتگاو شيري  2517

بيني ها را يادگيري نمود. با پيشهاي آموزش روابط بين خروجي و وروديبا استفاده از دادهعصبي شدند. مدل شبكه 

رهاي برازش مدل مورد بررسي پارامت ،هاي واقعيو مقايسه برآوردها با اندازه هاهاي آزمون توسط مدلخروجي داده

مدل  بامدل شبكه عصبي مصنوعي بعنوان نمود اي كه بهترين پارامترهاي برازش را ايجاد ميهقرار گرفتند. ساختار شبك

نرون  4ورودي،  8بهترين ساختار مدل شبكه عصبي داراي  ها مورد مقايسه قرار گرفت.خطي برازش شده بر روي داده

هاي آنها شامل ارزش اصالحي ميانگين نرون در اليه پنهان دوم و يک خروجي بود كه ورودي 2در اليه پنهان اول، 

گروه پدري، سن اولين زايش ثبت شده، تعداد ركورد براي هر  زايش، نوبتتوليد شير دوره اول شيردهي ثبت شده، 

 مل ركورد شير توليديو خروجي مدل شا دوره شيردهي و ميانگين، حداقل و حداكثر روزهاي شيردهي ثبت شده

و ضريب تبيين  RMSEهاي شيردهي را به ترتيب با مربوط به دوره ركوردبود. مدل شبكه عصبي مورد استفاده، 

مدل  بود. 63/26و  39/0مدل خطي مورد بررسي به ترتيب  RMSEضريب تبيين و  برآورد كرد. 625/0و  94/7

 اولين دوره شيردهي اطالعات بر اساستوليد شير دوره آينده بيني شبكه عصبي مورد استفاده در اين تحقيق قادر به پيش

در كاهش طول دوره ركوردبرداري مي تواند سازي شبكه عصبي بود. اين تحقيق نشان داد كه استفاده از مدل ثبت شده

تواند باعث كاهش فاصله نسل گردد. باشد و ميوهاي نر مفيد ميبراي ارزيابي ژنتيكي گاوهاي شيري بخصوص گا



هاي ناقص نيز در ارزيابي ژنتيكي قابل استفاده نتايج همچنين نشان داد كه با بكارگيري مدل شبكه عصبي مصنوعي داده

شير به عنوان  استفاده از عوامل موثرتر براي توليد داد كهباشند. مقايسه تحقيق حاضر با تحقيقات گذشته نشان مي

 بيني ها را افزايش دهد.تواند دقت و صحت پيشورودي مدل مي
 

 بيني توليد شيرشبكه عصبي مصنوعي، فاصله نسل، پيشها: كليد واژه 

 


