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  چکیده
هاي دو پایان ) از داده2002جهت ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاو هاي شیري ساخته شده توسط کبریب و همکاران (

 "هاي غیر ساختمانی بر تعادل نیتـروژن در گـاو هـاي شـیري    مدلسازي اثر کمیت کربوهیدرات  "نامه کارشناسی ارشد تحت عناوین 
 یاتخصوص یمیایی،ش یبمختلف علوفه به کنسانتره بر ترک يبا نسبت ها یغنچه ده یلاوا یونجهاثر زمان برداشت  ") و 1393(کامل 

یج کبریـب و همکـاران بـا    ) استفاده شد. همسو با نتا1392(فیروزي  "یردهیش یلدر اوا ینهلشتا یريش يو عملکرد گاوها یريتخم
) و 2002افزایش میزان مصرف نیتروژن، نیتروژن دفع شده از مدفوع نیز بطور خطی افزایش یافت. همچون نتایج کبریب و همکاران (

در )، براي نیتروژن دفع شده از ادرار پیش بینی ها تطابق بهتري با مشاهدات داشتند. در نیتروژن وارد شـده  2000کاستیلو و همکاران (
) پیش بینی هاي مدل از آزمایشات ما بیشتر از مشاهدات بود. ارزیابی مدل نشـان داد  2002شیر در راستاي نتایج کبریب و همکاران (

) مشاهده نشد اما نتایج بدست آمده شباهت زیادي با 2002) در ارزیابی هاي کبریب و همکاران (bi-Linearاگر چه رابطه دو خطی (
 ) داشت.2002ان (نتایج کبریب و همکار

  پیش بینی- گاو شیري-نیتروژن - کلمات کلیدي: ارزیابی مدل

  مقدمه
هاي زیست محیطی نیتروژن بوسیله گاوهاي شیري در سیستم هاي دامپروري هاي متراکم در اروپـا، آمریکـا و کشـورهاي در    آلودگی

ایش است. پرورش گاوهاي شیري سبب هدر رفت حال توسعه از جمله ایران بدلیل افزایش مصرف مکمل هاي پروتئینی در حال افز
). از گذشته مدل هاي ریاضی جهت پیش بینی پتانسـیل دفـع نیتـروژن از    2000نیتروژن در مدفوع و ادرار می شوند (پین و همکاران 

هستند و بنـابراین  ) Empiricalگاوهاي شیري مورد استفاده قرار می گرفته اند. این مدل ها از نظر ماهیت بطور عمده از نوع تجربی (
) و کوهن 1996). دوو و همکاران (NRC, 1989; AFRC, 1993; Jonker et al., 1998برپایه ي یک فرایند مشخصی نمی باشند (

) مدل هایی را جهت جریان کمی نیتروژن در سطح یک مزرعه ایجاد کردند که در سطح بـاالتري از مجموعـه داده   1997و همکاران (
). مولفه هاي حیوانی در این مدل 2002م حیوانی که نیاز به توصیف دفع نیتروژن دارد است (کبریب و همکاران نسبت به یک مدل تما

تجربی برپایه ي تعدادي از فرضیات بحث برانگیز مـی  معادالت است که این سیستم خود شامل تعداد زیادي  CNCPSها بر پایه ي 
) یک مدل بر پایه حیوان کامل از مجموعه 1998). جانکر و همکاران (2001اران و آلدرمن و همک 1998باشند (دیجکسترا و همکاران 

 داده ها ساختند و نشان دادند مدل می تواند با سطح دقت باال نیتروژن دفعی از ادرار را از نیتروژن اوره اي شیر پیش بینی کند. با ایـن 
یل مقادیر پروتئین، تجزیه پذیري پروتئین، انرژي ناکافی و غیره باشد حال آنها نشان دادند مدل نمی تواند هنگامی که دفع نیتروژن بدل

شناسایی و پیش بینی خود را انجام دهد. بنابراین نیاز براي توسعه یک مـدل کـه بتوانـد پروسـه هـاي بیولـوژیکی را در حیوانـات و        
). هـدف از  2002رد (کبریـب و همکـاران   تغییرات تغذیه اي براي تشخیص سهم دقیق آنها در آلودگی محیط ارزیابی کنـد وجـود دا  

) توسعه مدلی دینامیکی بر پایه ي پروسه اي مشخص که بتواند مقدار و نوع نیتـروژن دفـع شـده    2002مدلسازي کبریب و همکاران (
ده هـاي  بوسیله گاوهاي شیري تحت جیره هاي تغذیه اي متفاوت را پیش بینی کند بود و از سوي دیگر مدل بتوانـد بـا اسـتفاده از دا   
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) بوسیله نتـایج بدسـت آمـده از دو    2002مستقل ارزیابی شود. هدف این مطالعه ارزیابی مدل ساخته شده توسط کبریب و همکاران (
 ") و 1393(کامـل   "مدلسازي اثر کمیت کربوهیدرات هاي غیر ساختمانی بر تعادل نیتروژن در گاو هاي شیري "پایان نامه با عناوین 

و  یـري تخم یاتخصوصـ  یمیایی،شـ  یـب مختلف علوفه بـه کنسـانتره بـر ترک    يبا نسبت ها یغنچه ده یلاوا نجهیواثر زمان برداشت 
  ) بود.1392(فیروزي  "یردهیش یلدر اوا ینهلشتا یريش يعملکرد گاوها

  مواد و روش ها
   مدل در استفاده مورد هاي داده

) 1CEDARه در واحـد متابولیسـم مرکـز تحقیقـات گاوشـیري (     آزمایش تعادل نیتروژن انجام شـد  5کبریب و همکاران از داده هاي 
 30). در آزمایشـات از  2001و کاستیلو و همکاران  2000دانشگاه ریدینگ براي توسعه مدل خود استفاده کردند (کبریب و همکاران 

جبره غذایی متفـاوت تغذیـه    30هلشتاین با چند شکم زایش در اوایل شیر دهی یا اواسط شیردهی استفاده شد. گاوها با -گاو فریزین
نوع کنسانتره بود. براي هر آزمایش کل نیتـروژن مصـرفی و دفـع شـده از مـدفوع، ادرار و       6نوع سیالژ گراس و  10شدند که شامل 

، نشاسـته، کربوهیـدرات   NDF ،ADFنیتروژن شیر اندازه گیري شد. بعالوه غلظت ترکیبات خوراك از ماده خشـک، پـروتئین خـام،    
، انرژي قابل متابولیسم و انرژي قابـل  pHآب، خاکستر، کلسیم، فسفر، نیتروژن آمونیاکی، اتانول، کل اسید هاي چرب فرار، محلول در 

) تعیین شدند. این محققین، براي ارزیابی مـدل خـود از داده هـاي مسـتقل آزمایشـات انجـام شـده در        FMEمتابولیسم قابل تخمیر (
آزمایش انجام شده که بعنوان بخشی از  4استفاده کردند. داده ها از  Bridgets) در 2ADASخدمات مشاوره اي و توسعه کشاورزي (
هلشتاین در ابتداي شـیردهی یـا   -) مرتبط با تعادل نیتروژن بر روي گاوهاي فریزینMIDaS3مطالعه حداقل سیستم هاي گاو شیري (

یش کل نیتروژن مصرفی و دفع شـده از مـدفوع، ادرار و نیتـروژن    ). براي هر آزما1997اواسط آن بود، استفاده شدند (پیل و همکاران 
  شیر تعیین شد همچنین جزئیات آنالیز شیمیایی جیره هاي غذایی موجود بود.

  
  شماي کلی مدل

و  )Aaمخزن نیتروژن اسید آمینـه Mi( ،3-  )(مخزن نیتروژن میکروبی  -2)، Diمخزن نیتروژن جیره اي ( -1مدل شامل چهار مخزن: 
) می باشد که ورودي و خروجی هاي هر مخزن بوسیله پیکان ها نشان داده شده است (شـکل  Urمخزن نیتروژن اوره و آمونیاك ( -4
قابل مشاهده است. بدلیل ساده شدن مدل، نیتروژن اوره اي و آمونیـاکی ادغـام شـده اسـت      2). شرح عالمات و نشان ها در جدول 1

با اسـتفاده   برنامه ریزي و ACSLاك خارج می شود و در کبد به اوره تبدیل می شود). مدل در (نیتروژنی که از شکمبه به شکل آمونی
و  Runge-Kuttaبهینـه سـازي شـد. از یـک روش چهـار وجهـی        MAو  MGA ،Concordو نرم افزار هاي  از مدل هاي ریاضی

  .ر سطح از نیتروژن مصرفی بدست آمدراي ههمچنین یکپارچه سازي عددي استفاده و مدل اجرا شد تا زمانی که وضعیت ثابتی ب
  
  
  

    

                                                   
1 Center for Dairy Research  

2 Agricultural Development and Advisory Service  
3 Minimum Impact 3 Agricultural Development and Advisory Service  

Dairy System   
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  ۱ل     

  ساختار داده هاي مورد استفاده جهت ارزیابی مدل

 4×4راس گـاو هلشـتاین در دو طـرح مربـع التـین       16) از 2002در آزمایشات مورد استفاده جهت ارزیابی مدل کبریب و همکارن (
ه شدند. براي هر آزمایش کـل نیتـروژن مصـرفی و دفـع شـده از مـدفوع، ادرار و       تیمار غذایی متفاوت تغذی 8استفاده شد. گاو ها با 

، نشاسـته، کربوهیـدرات   NDF ،ADFنیتروژن شیر اندازه گیري شد. بعالوه غلظت ترکیبات خوراك شامل ماده خشک، پروتئین خام، 
ولیسم تعیین شدند.داده هاي مشاهده شده از هر و انرژي قابل متاب pHهاي غیر ساختمانی، خاکستر، کلسیم، فسفر، نیتروژن آمونیاکی، 

) در مدل قرار داده شد و پیش بینی هاي مدل بدست آمد. جهت بررسی میزان دقت پیش 1392) و فیروزي (1393دو آزمایش کامل (
  ) استفاده شد.MSPEبینی مدل از محاسبه میانگین مربع خطاي پیش بینی شده (

  

  

  

  بحث و نتایج
  و ارزیابی آنپییش بینی هاي مدل 

) بین میزان نیتروژن مصرفی و نیتروژن دفع bi-Linear)، یک رابطه دو خطی (2002در این مطالعه، ارزیابی نتایج کبریب و همکاران (
) نتایج مشابهی را بر اساس انـدازه گیـري هـاي    2000) و کاستیلو و همکاران (2000شده از مدفوع را نشان داد. کبریب و همکاران (

) رابطه دو خطی را نشان نداد اما همسو با 1392) و فیروزي (1393ل نیتروژن گزارش کردند. اگر چه پیش بینی نتایج کامل (تعاد 580
). افزایش 1نتایج کبریب و همکاران با افزایش میزان مصرف نیتروژن، نیتروژن دفع شده از مدفوع نیز بطور خطی افزایش یافت (نمودار

به میزان نیتروژن مصرف شده مورد انتظار است چرا که نیتروژن غیرقابـل هضـم در جیـره کـه عمـده       خطی نیتروژن مدفوع در پاسخ
نیتروژن مدفوع را شامل می شود، با مقدار پروتئین مصرف شده مرتبط بوده و  افزایش مصرف نیتروژن منجر به افزایش دفع نیتـروژن  

نیاز میکروازگانیسم ها تامین شود، ساخت پروتئین میکروبـی افـزایش پیـدا    می شود. بطور مشابه، تا زمانی که سطح بهینه انرژي مورد 
کرده و لذا سهم نیتروژن میکروبی که وارد مدفوع می شود نیز افزایش پیدا کرد. با این حال، در صورت وجـود شـرایط بهینـه از نظـر     

ثابت می ماند بنـابراین افـزایش نیتـروژن مـدفوع اغلـب      انرژي و نیتروژن مورد نیاز میکروارگانیسم ها، میزان تولید میکروارگانیسم ها 
بدلیل افزایش نیتروژن غیرقابل هضم از پروتئین مصرف شده است. اگر میزان نیتروژن در مقایسه با انرژي جهـت سـنتز میکروبـی در    

رقابـل هضـم خواهـد بـود.      شکمبه محدود کننده باشد، آنگاه نیتروژن دفع شده در مدفوع شامل نسبت بیشتري از نیتروژن میکروبی غی
نیتروژن دفع شده در ادرار نیز شامل دفع از طریق مازاد نیازهاي نگهداري حیوان، اسیدهاي آمینه جـذب شـده و مـورد مصـرف قـرار      

پیش بینی مـدل از داده   )،2002گرفته و  بطور عمده نیتروژن مازاد مصرف شده می باشد. اگر چه برخالف نتایج کبریب و همکاران (
) رابطه دوخطی را نشان نداد اما در تایید نتـایج آنهـا رونـد خطـی افزایشـی در ترشـح       1392) و فیروزي (1393هاي آزمایش کامل (

). این افزایش می تواند به دلیل تغییـر در مقـدار اسـید آمینـه در     3نیتروژن به شیر با افزایش نیتروژن مصرف شده مشاهده شد (نمودار
گرم در روز  420) افزایش مصرف نیتروژن تا حدود 2002سترس جذب شده جهت سنتز شیر باشد. در آزمایش کبریب و همکاران (د

و افزایش ورود آن به مخزن نیتروژن اسید هاي آمینه بدلیل نسبت ها و مقادیر وارد شده از سنتز میکروبی و نیتروژن جیره بود. با ایـن  
میکروبی به سطح ایده آل خود می رسد سهم ورود نیتروژن از آن به مخزن اسید هاي آمینـه ثابـت مـی     وجود هنگامی که میزان سنتز
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در جیره خواهد بود. به همین دلیل در نتایج کبریـب و همکـاران یـک     RUPماند و افزایش سنتز نیتروژن شیر تنها وابسته به افزایش 
)پیش 1392) و فیروزي (1393مشاهده شد. در صورتی که در آزمایش کامل (شیب نزولی ناچیز در افزایش نیتروژن وارد شده در شیر 

  ).3بینی هاي مدل کامال خطی بود (نمودار 
  ارزیابی مدل

بـود   8/41در حدود  rMSPEبا ارزیابی نتایج اگر چه پیش بینی هاي دفع نیتروژن از طریق مدفوع نزدیک به مشاهدات نبود و مقدار 
) پیش بینی هاي مدل از مشاهدات کمتر بود. کبریب و همکاران احتمال در راندمان بهتـر  2002مکاران (اما همچون نتایج کبریب و ه

نیتروژن مصرف شده و به تبع آن افزایش سهم نیتروژن میکروبی مدفوع در مقایسه با نیتـروژن غیرقابـل هضـم را دلیـل ایـن تفـاوت       
کـه منجـر بـه افـزایش      ADASتعادل بهتر جیره هاي مصرفی در آزمایشـات   دانستند. آنها راندمان بهتر نیتروژن مصرف شده را بدلیل

) و کاسـتیلو و همکـاران   2002شد، می دانند. همچـون نتـایج کبریـب و همکـاران (     CEDRAدر مقایسه با آزمایشات  FMEبیشتر 
بود اما پیش بینـی هـا تطـابق     4/56براي نیتروژن دفع شده از طریق ادرار در حدود  rMSPE)، با وجود آنکه در آزمایشات ما 2000(

) هنگامی کـه مصـرف   2002). در نیتروژن وارد شده در شیر نتایج حاصل از کبریب و همکاران (2بهتري با مشاهدات داشتند (نمودار 
بینی هاي ) پیش 2002گرم در روز بود، پیش بینی ها بیشتر از مشاهدات بود. همسو با نتایج کبریب و همکاران ( 500نیتروژن بیشتر از 

) دلیل این تفاوت را ثابت در نظـر گـرفتن   2002). کبریب و همکارن (rMSPE=  9/28مدل از آزمایشات ما بیشتر از مشاهدات بود (
نرخ تبدیل نیتروژن اسید آمینه به نیتروژن شیر در مدل دانستند. چرا که هنگامی که میزان مصرف نیتروزن باال باشد، برخی از اسید هاي 

ن است بعنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار گرفته و تجزیه شوند لذا جهت تبدیل به نیتروژن شیر در دسترس قرار ندارنـد.  آمینه ممک
هاي نیتروژن موجود بینی) در مقایسه با پیش4هاي میزان نیتروژن دفع شده از مجموع ادرار و مدفوع (نمودار بینیبه نظر می رسد پیش

  ).rMSPE=  8/58دفوع تطابق بهتري دارد (در شیر و دفع شده از م
نتایج ارزیابی مدل کبریب و همکاران نشان داد اگر چه میزان نزدیکی پیش بینی ها به مشاهدات باال نبود، اما پیش بینی هاي حاصل از 

این حال بـه نظـر مـی    ) در یک راستا بود. با 2002) با پیش بینی هاي کبریب و همکاران (1392) و فیروزي (1393آزمایشات کامل (
  رسد ارزیابی بیشتر این مدل مورد نیاز بوده و همچنین جهت افزایش دقت مدل نیاز به بررسی بیشتر مدل می باشد.

  خالصه اي از داده هاي استفاده شده جهت ارزیابی مدل.  -1جدول 
 SD  دامنه  میانگین  مورد

  )1393( کامل
  7/1  7/19-2/28  2/25  )روز در کیلوگرم( مصرفی خشک ماده

  4/48  7/553-1/783  6/705  )روز در گرم( شده مصرف نیتروژن
        )روز در گرم( خروجی نیتروژن
  3/24  6/161-3/243  3/199  مدفوع

  1/47  6/195-6/397  7/307  ادرار
  25  6/104-2/218  5/171  شیر

  )1392( فیروزي
  2  5/19-5/27  24/23  )روز در کیلوگرم( مصرفی خشک ماده

  85  2/542-3/782  4/654  )روز در گرم( شده مصرف نیتروژن
        )روز در گرم( خروجی نیتروژن
  25  5/149-3/226  1/171  مدفوع

  72  7/146-3/445  3/285  ادرار
  3/17  7/131-5/197  8/165  شیر
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  شرح عالمات و نشان هاي استفاده شده.  -2جدول 
  عالمات و نشان ها  تشریح  عالمات و نشان ها  تشریح
 Di  مخزن جیره  NMk  ن شیرنیتروژ

  Mi  مخزن میکروارگانسیم ها  NBd  نیتروژن بدن (عضالت و ... )
  Aa  مخزن امینو اسیدها  NUn  نیتروژن ادرار

  Ur  مخزن اوره و آمونیاك  Oi  داده مشاهده شده
  NDi  نیتروژن خوارك  Pi  داده پیش بینی شده

  NFe  نیتروژن مدفوع  n  تعداد

  
  ).4تا1ارزیابی شده توسط مدل (به ترتیب شامل شماره  نمودار داده هاي  -3جدول 

ده   نیتروژن خروجی  ا د د ا ار  MSPE rMSPE  عد   ود
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Abstract 
To evaluate the dynamic model of nitrogen metabolism in dairy cows introduced by Kebreab and et al. 
(2002), two master's theses were conducted entitled “Modeling of NFC quantities on the nitrogen balance in 
dairy cows” Kamel (2014), and “Effect of cutting time alfalfa hay harvested at early bud with different ratios 
of forage to concentrate on chemical composition,  fermentation Parameters and performance of early 
lactation Holstein dairy cows” Firuzi (2014). Similar to the results of Kebreab and et al. (2002) when the 
nitrogen intake increased, the fecal nitrogen excretion also increased linearly. As a result Kebreab et al. 
(2002) and Castillo et al (2000), the nitrogen excreted in the urine predictions correlated more with the 
observations. As for nitrogen excreted in milk, like the results of Kebreab  et al. (2002), the results of our 
observations was greater than model predictions. Although the results didn’t show a bi-linear relationship 
between N intake and its output, but our results were very similar to Kebreab’s results. 
Key Words: model evaluation-nitrogen-dairy cow-prediction 
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