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چکیده

1

هدف از این مطالعه مقایسه مدلهای مختلف رگرسیون غیرخطی ،خطی و شبکه عصبی مصنوعی
در برازش منحنی رشد در گوسفند لریبختیاری بود .شش مدل غیرخطی شامل نمایی منفی ،برودی،
ونبرتاالنفی ،گومپرتز ،لجستیک ،ریچاردز و دو مدل چندجملهای خطی با درجات برازش دو و سه و
شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت .از  29517رکورد وزن بدن متعلق به  6320بره
لریبختیاری از تولد تا سن یکسالگی ،جمعآوری شده در ایستگاه پرورش و اصالحنژاد گوسفند
لریبختیاری شهرستان شهرکرد استفاده شد .مقایسه مدلها توسط ضریب تعیین ،میانگین مربعات خطا،
میانگین قدر مطلق انحرافات و میانگین قدر مطلق درصد خطاها انجام شد .براساس مقایسه مدلها
توسط شاخصهای مختلف نیکویی برازش ،همه مدلهای بررسی شده در پژوهش حاضر بهخوبی
توانایی برازش منحنی رشد را در گوسفندان لریبختیاری داشتند .نتایج حاصل نشان داد که شبکه
عصبی مصنوعی بهتر از مدلهای غیرخطی و خطی توانست رشد را در گوسفندان لریبختیاری برازش
کند و میتواند بهعنوان جایگزینی برای مدلهای غیرخطی و خطی باشد .از لحاظ برازش منحنی رشد
مدلهای مختلف پس از شبکه عصبی مصنوعی بهترتیب شامل برودی ،چند جملهای درجه سه ،چند
جملهای درجه دو ،ونبرتاالنفی ،گومپرتز ،ریچاردز ،لجستیک و نمایی منفی بود .به هر حال ،مدلهای
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رشد غیرخطی برای توصیف رشد کاربرد بیشتری نسبت به مدلهای خطی و شبکههای عصبی
مصنوعی خواهند داشت زیرا مدلهای غیرخطی میتوانند پدیده رشد را در قالب چندین پارامتر دارای
تفسیر زیستی خالصه کنند .در میان مدلهای غیرخطی و خطی بهترتیب مدل برودی و چندجملهای
درجه سه بهتر از سایر مدلها بودند .در پژوهش حاضر همبستگی بین پارامترهای وزن بلوغ مجانبی و
نرخ بلوغ در هر شش مدل رشد غیرخطی ،منفی بهدست آمد .رابطه منفی بین این دو پارامتر نشان
دهنده این است که دامهای با وزن بلوغ کمتر زودتر نیز بالغ خواهند شد .تجزیه واریانس پارامترهای
منحنی رشد برودی نشان داد که جنس بره و سال تولد بر کلیه پارامترهای مورد بررسی اثر معنیدار
( )P<0/01داشتند .سن مادر اثر معنیدار ( )P<0/05بر نرخ بلوغ داشت ولی بر وزن بلوغ اثر
معنیداری نداشت .نوع تولد تأثیر معنیداری بر پارامتر وزن بلوغ مجانبی نداشت ولی دارای اثر
معنیداری ( )P<0/01بر نرخ بلوغ ایجاد نمود .با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میشود که از
مناسبترین مدل رشد حاصل در این پژوهش یا مدل برودی میتوان در تعیین مشکالت مدیریتی،
تنظیم برنامههای تغذیهای و تعیین سن مناسب کشتار در ایستگاه اصالحنژاد گوسفند لریبختیاری
کمک گرفت.
واژههای کليدی :شبکههای عصبی مصنوعی ،گوسفند لریبختیاری ،مدل رشد
مقدمه
با توجه به اینکه هدف اصلی پرورش گوسفند در کشور تولید گوشت میباشد ،پرورشدهندگان
گوسفند برای افزایش وزن بدن در هنگام فروش عمدتاً توجهی خاص به صفات رشد دارند .همچنین
از آنجایی که میزان کل گوشت گوسفند تولیدی در مقایسه با جمعیت کشور کم است ،لذا در این
شرایط باید راهکارهایی را بهمنظور افزایش رشد و تولید گوشت در نظر گرفت .گوسفند لریبختیاری
یکی از نژادهای بزرگ جثه و دنبهدار است .پرورش این نژاد عمدتاً برای تولید گوشت بوده و از طریق
مدیریت مناسب و بهبود ژنتیکی حاصل از امور اصالحنژاد میتوان به سود بیشتری نیز رسید ،زیرا
این نژاد دارای ظرفیت بهبود ژنتیکی میباشد .این نژاد با جمعیتی بیش از یک میلیون و هفتصد هزار
رأس ،عمدتاً در استان چهار محال و بختیاری و تحت سیستم عشایری و روستایی پرورش داده شده و
نقش مهمی در تولید گوشت قرمز کشور دارا میباشد (وطنخواه و همکاران.)2009 ،
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رشد یکی از مهمترین صفات حیوانات اهلی میباشد .این صفت را میتوان بهصورت افزایش
تعداد سلولهای بدنی یا افزایش وزن بدن در دوره خاصی از طول عمر گوسفند تعریف نمود
(داسکیران و همکاران .)2010 ،رشد متأثر از عوامل ژنتیکی و محیطی است .لذا بهمنظور تکمیل و
اجرای راهکارهایی که بتواند استفاده از پتانسیل رشد را بهبود بخشد ،ضرورت دارد .همچنین لزوم
توجه به این نکته که بین پتانسیل رشد ،صفات کیفیت الشه و تولید گوشت نیز رابطه ژنتیکی وجود
دارد حائز اهمیت میباشد (کوسک .)2001 ،رشد حیوانات را میتوان با مشاهده تغییر وزن در سنین
مختلف و یا با استفاده از مدلهای ریاضی توصیفکننده رشد بررسی نمود .مدلهای رشد ،توابع
ریاضی هستند که برای توصیف الگوی رشد بهکار میروند .بهعبارت دیگر این توابع خالصهای از
اطالعات مربوط به رشد حیوان را در قالب چند پارامتر که دارای تفسیر زیستی هستند ارائه میدهند
(سالم و همکاران .)2013 ،به بیان دیگر فهم معانی زیستی پارامترهای این مدلهای رشد و روابط بین
آنها و دیگر صفات مهم اقتصادی به متخصصین حوزه اصالحنژاد امکان تغییر مسیر برنامه اصالحنژاد
را میدهد .برای مثال تنظیم برنامهای که منجربه افزایش تولید گوشت شود و یا تغییر مسیر رشد از
طریق بهبود تغذیه میتواند اهمیت شناخت پارامترهای رشد را آشکار سازد (بطاعی و لیروی1998 ،؛
داسکیران و همکاران .)2010 ،مدلهای رشد غیرخطی اطالعات مفیدی در ارتباط با مشکالت
مدیریتی ،سن مناسب کشتار ،تنظیم رژیم غذایی و خصوصاً زمان رسیدن به بلوغ در پرورش گوسفند
ارائه میکنند (آکباس و همکاران1999 ،؛ کر و همکاران2006 ،؛ کسکین و داسکیران.)2007 ،
گزارشهایی مربوط به مدلسازی رشد در گوسفند وجود دارد (لمب و همکاران2006 ،؛ بحرینی
بهزادی و اسلمینژاد2010 ،؛ ساقی و همکاران2012 ،؛ بحرینی بهزادی و همکاران )2014 ،ولی نتایج
پژوهشهای مختلف در زمینه مناسبترین مدل توصیفکننده رشد نیز با یکدیگر متفاوت است .در
بیشتر گزارشها مدل گومپرتز (توپال و همکاران2004 ،؛ تکل و همکاران2005 ،؛ سرمنتو و همکاران،
2006؛ ایدوران و همکاران2008 ،؛ مالحادو و همکاران2009 ،؛ کسکین و همکاران2009 ،؛ کوم و
همکاران )2010 ،به عنوان مناسبترین مدل رشد ارائه شده است.
برای مدلسازی پدیده رشد از مدلهای مختلف رگرسیون خطی و غیرخطی استفاده میشود.
روشهای آماری مربوط به مدلسازی روابط بین متغیرها دارای پیشفرضها و محدودیتهایی هستند
(کومیناکیس و همکاران .)2002 ،لذا استفاده از روشهای با محدودیت کمتر میتواند مفید باشد.
مدلهای شبکه عصبی مصنوعی میتوانند یکی از مناسبترین روشها در این زمینه باشند .شبکههای
127

محمدرضا بحرينی بهزادی

عصبی مصنوعی قدرت پردازش غیرخطی باالیی داشته و ابزاری مناسب برای مدلسازی سیستمهای
پیچیده هستند (بیشاپ .)2006 ،توانایی شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی سامانههای غیرخطی و
پیچیده موجب شده تا این تکنیک در شاخههای مختلف علوم مورد استفاده قرار گیرد .شبکه عصبی
مصنوعی نوعی سیستم پردازش اطالعات و شاخهای از هوش مصنوعی است که از تعمیم مدلهای
ریاضی شبکه عصبی مغز انسان توسعه یافته و در واقع پیادهسازی عملکرد سلولهای عصبی مغز انسان
به صورت مصنوعی میباشد .بنابراین مدلی ریاضی که مشابه دستگاه عصبی مغز عمل کند ،ساختار
یک شبکه عصبی مصنوعی را تشکیل میدهد .هر شبکه عصبی مصنوعی شامل یک الیه ورودی ،یک
الیه خروجی و یک یا چند الیه میانی یا پنهان است که الیههای پنهان در بین دو الیه ورودی و
خروجی قرار میگیرند (بیشاپ .)2006 ،شبکه عصبی مصنوعی سعی میکند پس از دریافت
ورودیها ،آن را به خروجی مطلوب تبدیل کند و اینکار با استفاده از عمل وزندهی به ورودیها و
استفاده از یک تابع انتقال یا فعالیت انجام میشود که بهاین عمل آموزش شبکه گفته میشود .پس از
انجام آموزش ،مدل شبکه عصبی آزمون شده و نهایتاً مورد تأیید قرار میگیرد (منهاج .)2009 ،آموزش
شبکه بهاین مفهوم است که این شبکه بر مبنای یک قانون مشخص و ثابت برنامهریزی نشده و با
گذشت زمان و یا در هر تکرار وضعیت آن تغییر میکند .بنابراین شبکههای عصبی مصنوعی این
قابلیت را دارند که کارهای پیچیدهای که برای سیستمهای مبتنی بر قاعده مشکل هستند را آموزش
ببینند .در مرحله معماری یا همان تعیین ساختار بهینه شبکه ،گزینش تعداد و چگونگی قرار گرفتن
الیهها و همچنین وزنهای اتصال به عهده فرد طراح شبکه است .نکته مهم در مورد تعداد الیههای
پنهان و تعداد نورونها این است که تعداد نورونهای الیه ورودی و خروجی باید برابر با تعداد
پارامترهای ورودی و خروجی باشند ولی تعداد الیههای پنهان و تعداد نورونهای آنها بهصورت
تجربی و بر اساس روش آزمون و خطا تعیین میشوند که کاری زمانبر است (کرانینکس و همکاران،
.)2008
کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی از سال  1995با انتشار مقالهای در زمینه پیشبینی تولید شیر گاو
در علومدامی شروع شده است (الکروئیکس و همکاران .)1995 ،از کاربردهای اختصاصی شبکههای
عصبی مصنوعی در علوم دامی میتوان به پیشبینی تولید شیر و چربی و پروتئین شیر در گاوهای
جرزی (جیانوال و همکاران ،)2011 ،برآورد چربی بین عضالنی در بره (سلوسارز و همکاران،)2011 ،
پیشبینی رشد و برخی صفات الشه در گوسفند بلوچی (بحرینی بهزادی ،)2011 ،پیشبینی تولید مایع
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منی در قوچ (قطبی و همکاران ،)2010 ،پیشبینی تولید شیر در گاوهای شیری و گوسفند شیری
(کومیناکیس و همکاران2002 ،؛ حسیننیا و همکاران2007 ،؛ ادریس و همکاران ،)2008 ،تشخیص
بیماریهای کلینیکی (یانگ و همکاران ،)1999 ،برآورد کیفیت گوشت (برتور ،)1994 ،پیشبینی ارزش
کشتارگاهی گاوهای نر (آدامزیک و همکاران ،)2005 ،ارزشگذاری وضعیت ظاهری دام (مولندا و
همکاران ،)2001 ،تشخیص بیماری ورم پستان از روی نمونههای شیر در گاوهای شیری (لوپز -بناوید
و همکاران ،)2003 ،پیشبینی تولید شیر هفتگی در بز (فرناندز و همکاران ،)2007 ،دستهبندی گاوهای
شیری بر اساس سطح تولید (صالحی و همکاران )1998 ،را نام برد .در زمینه مدلسازی رشد با استفاده
از شبکه عصبی مصنوعی در دام و طیور تحقیقات معدودی انجام شده است .گزارش شده است که از
شبکه عصبی مصنوعی میتوان در برازش رشد استفاده کرد (روش و همکاران2006 ،؛ بحرینی بهزادی
و اسلمینژاد.)2010 ،
هدف از پژوهش حاضر مقایسه چند مدل ریاضی شامل مدلهای رگرسیون غیرخطی ،خطی و
شبکهی عصبی مصنوعی در برازش منحنی رشد در گوسفندان لریبختیاری ایستگاه پرورش و اصالح
نژاد شولی واقع در شهرستان شهرکرد است.
مواد و روشها
از  29517رکورد وزن بدن از تولد تا سن یکسالگی متعلق به  6320بره لریبختیاری برای
مدلسازی رشد استفاده شد .این دادهها بین سالهای  1369تا  1391در ایستگاه پرورش و اصالحنژاد
گوسفند لریبختیاری شولی واقع در شهرستان شهرکرد جمعآوری شده بود .این ایستگاه در 15
کیلومتری جاده شهرکرد -اصفهان و در منطقهای به نام دره شولی قرار دارد .مساحت این ایستگاه بیش
از  400هکتار و ظرفیت تأسیسات آن قابلیت استفاده برای  1000رأس گوسفند را دارد .بهدلیل پایین
بودن ظرفیت مراتع ایستگاه ،مقدار زیادی از زمینهای اطراف به کاشت یونجه و اسپرس اختصاص
داده میشود .گوسفندان این ایستگاه از اواسط تابستان تا اواسط آبان ماه در زمینهای اطراف ایستگاه از
مراتع کشت شده یونجه و اسپرس و همچنین پسچر گندم و جو استفاده میکنند .از اواسط پاییز تا
اواسط اردیبهشت ماه گوسفندان بهصورت دستی و با جیرههایی متناسب با سن ،جنس ،مرحله آبستنی
و شیردهی تغذیه میشوند .مواد خوراکی مورد استفاده در ایستگاه شامل یونجه ،کاه گندم ،جو و تفاله
چغندر میباشد .از اواخر اردیبهشت ماه گوسفندان به مراتع طبیعی برده شده و تا اوایل مرداد از این
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مراتع تغذیه میکنند .عمل قوچاندازی در اواسط شهریور ماه انجام میگیرد .جفتگیریها بهصورت
کنترل شده بوده و تا سه دوره فحلی نیز ادامه مییابد .زایشها در گله از اواسط بهمن ماه شروع شده و
تا اوایل فصل بهار ادامه دارد (راشدی ده صحرایی.)2013 ،
برای تعیین دادههای پرت موجود در سری داده مورد استفاده از معیار باقیماندههاای حاذف شاده
استاندارد شده 1استفاده شد ،که با معادله زیر محاسبه میشود:
ei
) (1  hi

معادله :1

) s(i

ei* 

در معادله شماره  ei ،1باقیمانده یا خطا s(i) ،انحراف معیار برآورد شده در صورت نبودن iامین مشاهده
و  hiعناصر قطری ماتریس تبدیل یا ماتریس هات 2اسات .در واقاع عناصار قطاری مااتریس تبادیل،
توصیف کننده اثر مشاهدات روی مقادیر بارازش یافتاه خودشاان هساتند .بلزلای و همکااران ()2004
پیشنهاد کردند که به تمام مشاهدات دارای باقیماندههای حذف شده استاندارد شده بازرگتار از قادر
مطلق  2باید توجه کرد .همچنین تمام افرادی که کمتر از  3رکورد داشتند از سری داده مربوط به آنالیز
خارج شدند .تعداد دام و تعداد رکورد وزن بدن مورد استفاده در جدول  1نشان داده شده است.
جدول  -1تعداد دام و تعداد رکورد مورد استفاده در محاسبات به ازاء هر جنس.
جنس

تعداد دام

تعداد رکورد

نر

3080

13633

ماده

3240

15884

کل

6320

29517

از شش مدل رگرسیون غیرخطی دارای  3 ،2و  4پارامتر شامل مدلهای نمایی منفی ،برودی،
ونبرتاالنفی ،گومپرتز ،لجستیک و ریچاردز و همچنین دو مدل رگرسیون چندجملهای خطی با
درجات برازش دو و سه برای برازش منحنی رشد در گوسفند لریبختیاری استفاده شد .در جدول 2
مدلهای رشد مورد استفاده بههمراه اجزای آنها نشان داده شده است .منحنیهای رشد برای کل افراد
)1- Standardized Deletion Residuals (RSTUDENT
2- Hat Matrix
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و همچنین هر جنس بهطور جداگانه مدلسازی شد .برازش مدلهای غیرخطی با استفاده از رویه
رگرسیون غیرخطی 1و روش تکرار گوس -نیوتن و مدلهای چندجملهای خطی با رویه مدلهای
خطی تعمیمیافته 2نرمافزار سامانه تجزیه آماری 3انجام شد.
جدول  -2مدلهای رشد مورد استفاده.
مدل

تعداد پارامتر

تابع

نمایی منفی

2

Wt  A  (A  e  kt )  

برودی

3

Wt  A(1  Be  kt )  

ون برتاالنفی

3

Wt  A(1  Be  kt )3  

گومپرتز

3

لجستیک

3

Wt  A(1  Be  kt )1  

ریچاردز

4

Wt  A(1  Be  kt )M  

چندجملهای درجه دو و سه

3و4



)

 kt

Wt  Ae (  Be

r

Wt  d0   di  t i  
i 1

 =Wtوزن بدن در زمان t؛  =Aوزن بلوغ؛  =Bثابت انتگرالگیری؛  =Kنرخ بلوغ؛  =eعدد نپر؛  =Mپارامتر شکل منحنی
مرتبط با نقطه عطف در تابع ریچاردز؛  =rدرجه برازش تابع چندجملهای؛  =d0عرض از مبدا؛  =diضرائب رگرسیون

پس از تعیین مناسبترین مدل غیرخطی توصیفکننده رشد ،این مدل دوباره با استفاده از رویه
رگرسیون غیرخطی نرمافزار سامانه تجزیه آماری و روش تکرار گوس -نیوتن به نحوی برازش داده
شد تا پارامترهای منحنی رشد برای همه افراد بهدست آید .سپس بهمنظور تعیین عوامل محیطی مؤثر بر
این پارامترها از رویه مدلهای خطی تعمیمیافته نرمافزار سامانه تجزیه آماری و مدل آماری زیر استفاده
شد.

yijklm    Bi  A j  Sk  Tl  eijklm

معادله :2

)1- Nonlinear Regression (NLIN
)2- Generalized Linear Model (GLM
)3- Statistical Analysis System (SAS
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در معادله شماره  yijklm ،2هر یک از مشاهدات پارامترهای منحنی رشد  ،میانگین جمعیتB i ،
اثرثابت سال تولد ( 69تا  A j ،)91اثر ثابت سن مادر ( 2تا  9سال) Sk ،اثر ثابت جنس بره (نر و
ماده) Tl ،اثر ثابت نوع تولد (یک ،دو و سهقلو) و  eijklmاثر خطا میباشد.
برای مدلسازی رشد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی از نرمافزار متلب (نسخه  )2012استفاده
شد .شبکهعصبی مصنوعی مورد استفاده ،پرسپترون چند الیه با الگوریتم پس انتشار خطا بود .با توجه
به اینکه شبکههای عصبی مصنوعی با توجه به تعداد الیههای پنهان و تعداد نرونها در آن دارای
کاراییهای مختلفی هستند ،ساختار بهینه شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده جهت برازش رشد به
روش آزمون و خطا بهدست آمد .تعداد نورونهای موجود در الیه ورودی و خروجی با توجه به مسئله
موردنظر مشخص شد ،حال آنکه تعداد نورونهای موجود در الیه پنهان و همچنین تعداد این الیهها با
نظر طراح شبکه تعیین میشود .در این پژوهش الیه ورودی و الیه خروجی دارای یک نورون بودند.
سن برهها بهعنوان نورون ورودی و وزن برهها در سنین مختلف نیز بهعنوان نورون خروجی در نظر
گرفته شد .بهینهسازی ساختار شبکه عصبی نیز با بررسی حاالت مختلف شبکه و ارزیابی اختالف بین
مقادیر مشاهده شده و پیشبینی شده توسط معیارهای نیکویی برازش انجام گرفت .برای اینکار
پارامترهای مختلف شبکه نظیر تعداد الیههای پنهان ،تعداد نورونها در هر الیه پنهان ،قانون یادگیری و
تعداد دورههای یادگیری مورد ارزیابی قرار گرفت .بهمنظور یافتن بهترین ساختار شبکه عصبی مناسب
با مسأله برازش رشد ،تعداد  1-20نرون در الیه میانی و  500-1000دوره یادگیری آزمایش شد .برای
آموزش ،اعتبارسنجی و آزمون شبکه بهترتیب  25 ،50و  25درصد دادهها مورد استفاده قرار گرفت.
تابع نیو اف اف 1موجود در جعبه ابزار شبکه عصبی نرمافزار متلب برای ایجاد شبکه پس انتشار مورد
استفاده قرار گرفت .معیار عملکرد و کارایی شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده میانگین مربعات خطا
و حداکثر همبستگی بین مقادیر مشاهده شده و پیشبینی شده وزن بدن بود .همچنین برای مقایسه
مدلهای مختلف رگرسیون خطی و غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی و تعیین مناسبترین مدل
توصیفکننده رشد از معیارهای ضریب تعیین ،میانگین مربعات خطا ،میانگین قدر مطلق انحرافات و
میانگین قدر مطلق درصد خطاها استفاده شد.

1- Newff
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نتايج و بحث
ساختار بهینه شبکه عصبی مصنوعی برای فرآیند مدلسازی رشد در گوسفندان لریبختیاری طی
روش آزمون و خطا و بررسی حاالت مختلف شبکه و ارزیابی اختالف بین مقادیر مشاهده شده و پیش
بینی شده تعیین شد و در نهایت تابع انتقال سیگموئیدی ،تابع خروجی خطی ،قانون یادگیری لونبرگ-
مارکوارت 1و یک الیه پنهان با شش نورون برای اینکار انتخاب شد .شبکه عصبی مصنوعی طراحی
شده در شکل  1نشان داده شده است .میزان کارایی یا دقت شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده در
برازش منحنی رشد  94/2درصد برآورد شد که مقدار قابل قبولی است .این همبستگی باال نشان دهنده
توانایی این شبکه در برازش منحنی رشد است و میتوان از شبکه عصبی مصنوعی بهعنوان جایگزین
مدلهای ریاضی متداول در مدلسازی رشد استفاده کرد.

شکل  -1تصویر شبکه عصبی مصنوعی طراحی شده برای برازش منحنی رشد.

مقایسه مدلهای ریاضی مختلف و شبکه عصبی مصنوعی در برازش رشد توسط مقادیر ضریب
تعیین ،میانگین مربعات خطا ،میانگین قدرمطلق انحرافات و میانگین قدرمطلق درصد خطاها در جدول
 3نشان داده شده است .همانطور که در جدول  3مشخص میشود همه مدلها بهخوبی توانایی
برازش منحنی رشد را داشتند .از نظر معیارهای مختلف مورد استفاده بین مدلها ،تفاوت چندانی
وجود نداشت .نتیجه برازش مدلهای مختلف برای کل افراد نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی با
بیشترین ضریب تعیین و کمترین معیارهای خطا بهتر از سایر مدلها بود و توانست توصیف بهتری از
رشد در گوسفند لریبختیاری داشته باشد .پس از شبکه عصبی مصنوعی و در میان مدلهای رشد
غیرخطی مدل برودی و در میان مدلهای چندجملهای خطی ،مدل چندجملهای درجه سه بهعنوان
بهترین مدل توصیفکننده رشد در گوسفند لریبختیاری تعیین شدند .گرچه شبکه عصبی مصنوعی
1- Levenberg-Marquardt
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بهعنوان مناسبترین مدل انتخاب شده است ولی از لحاظ برازش منحنی رشد نسبت به مدلهای
برودی و چندجملهای درجه سه تفاوت اندکی داشت و میتوان آنها را مشابه هم دانست .مدلهای
مختلف از لحاظ برازش منحنی رشد پس از شبکه عصبی مصنوعی بهترتیب شامل برودی،
چندجملهای درجه سه ،چندجملهای درجه دو ،ونبرتاالنفی ،گومپرتز ،ریچاردز ،لجستیک و نمایی
منفی بود .در پژوهش بحرینیبهزادی و همکاران ( )2014برخالف پژوهش حاضر چندجملهای درجه
سه بهعنوان مناسبترین مدل و پس از آن مدل برودی قرار گرفته است.
جدول  -3مقایسه مدلهای ریاضی مختلف و شبکه عصبی مصنوعی در برازش رشد.
مدل

جنس

شبکه عصبی مصنوعی

کل افراد
کل افراد
نرها
مادهها
کل افراد
نرها
مادهها
کل افراد
نرها
مادهها
کل افراد
نرها
مادهها
کل افراد
نرها
مادهها
کل افراد
نرها
مادهها
کل افراد
نرها
مادهها
کل افراد
نرها
مادهها

نمایی منفی

برودی

ونبرتاالنفی

گومپرتز

لجستیک

ریچاردز

چندجملهای درجه دو

چندجملهای درجه سه

ضریب تعیین
(درصد)
88/8
88/4
93/1
92/8
88/7
93/5
93/3
88/5
93/3
92/9
88/2
92/9
92/5
87/2
91/9
91/4
88/2
92/9
92/5
88/6
93/5
93/0
88/7
93/5
93/3

میانگین
مربعات خطا
41/05
44/54
34/14
22/49
41/71
28/31
17/65
42/57
28/85
18/44
43/61
29/66
19/05
47/55
32/70
21/04
43/61
29/66
19/05
42/19
28/38
18/36
41/71
28/29
17/68
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میانگین قدر مطلق
انحرافات
4/25
5/27
4/73
3/96
4/42
3/79
3/10
4/51
3/89
3/29
4/67
4/11
3/47
5/11
4/70
3/91
4/67
4/11
3/47
4/45
3/77
3/22
4/41
3/77
3/10

میانگین قدرمطلق
درصد خطاها
16/46
33/02
33/14
29/36
16/97
15/85
13/79
18/45
17/63
16/58
20/97
20/84
19/07
27/84
29/41
25/49
20/97
20/84
19/07
17/06
15/44
15/21
16/87
15/66
13/78
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مدلهای گومپرتز و ریچاردز برازش کامالً مشابهی از منحنی رشد را داشتند ولی بهدلیل اینکه مدل
گومپرتز سه پارامتر دارد و همچنین در پژوهشهای متعدد بهعنوان مناسبترین مدل انتخاب شده است
(آکباس و همکاران1999 ،؛ ایدوران و همکاران2008 ،؛ کسکین و همکاران2009 ،؛ کوم و همکاران،
 )2010در پژوهش حاضر نسبت به مدل ریچاردز در اولویت قرار داده شد .برازش مدلهای مختلف
برای دو جنس نر و ماده نیز نتیجه یکسانی را حاصل کرد .هم در جنس نر و هم در جنس ماده پس از
شبکه عصبی مصنوعی مدلهای مختلف بهترتیب شامل برودی ،چندجملهای درجه سه ،چندجملهای
درجه دو ،ونبرتاالنفی ،گومپرتز ،ریچاردز ،لجستیک و نمایی منفی بودند.
این آزمایش نشان داد که شبکههای عصبی مصنوعی و مدلهای چندجملهای بهخوبی مدلهای
رشد غیرخطی میتوانند در توصیف رشد در گوسفند لریبختیاری مورد استفاده قرار گیرند و میتوانند
بهعنوان جایگزینی برای مدلهای غیرخطی باشند .این نکته را باید متذکر شد که برای توصیف رشد
مدلهای غیرخطی کاربرد بیشتری نسبت به مدلهای خطی و شبکههای عصبی مصنوعی خواهند
داشت .زیرا مدلهای رشد غیرخطی میتوانند پدیده رشد را در قالب چندین پارامتر که دارای تفسیر
زیستی هستند خالصه کنند .عالوهبر این ،تحلیل آماری صفات رشد و پارامترهای مدلهای رشد
برآورد شده باید قابلیت این را داشته باشند تا برای پیشبینی وزن نهایی دام هنگام فروش به بازار
استفاده شوند .بحرینیبهزادی و همکاران ( )2012گزارش کردند که مدلهای رشد غیرخطی قابلیت
استفاده بیشتری از مدلهای خطی در پیشبینی وزن آینده دام دارند .این محققین بیان کردند که برای
پیشبینی وزن بدن در سنین باالتر از رکوردهای وزن در سنین پائینتر در گوسفند بلوچی باید از
مدلهای غیرخطی (ونبرتاالنفی یا برودی) و یا شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرد و مدلهای
غیرخطی قابلیت استفاده بیشتری از مدلهای خطی دارند .گزارشهای بسیار کمی در زمینه استفاده از
شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی منحنی رشد وجود دارد .بحرینی بهزادی و اسلمینژاد ( )2010در
پژوهشی به مقایسه بین شبکههای عصبی مصنوعی و رگرسیون غیرخطی در برازش رشد در گوسفند
بلوچی پرداختند .مدلهای غیرخطی بهکار رفته در پژوهش این محققین شامل مدلهای ونبرتاالنفی،
گومپرتز ،لجستیک با  3پارامتر ،لجستیک با  4پارامتر و ریچاردز بود .این محققین گزارش کردند که
شبکه عصبی مصنوعی بهتر از سایر مدلهای غیرخطی توانست رشد را در گوسفند بلوچی توصیف
نماید .نتایج پژوهش حاضر نیز با نتایج حاصل از پژوهش بحرینی بهزادی و اسلمینژاد ()2010
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مطابقت دارد .کایوتاپی و همکاران ( )2011مقایسهای بین مدلهای رشد و شبکه عصبی مصنوعی در
اردک انجام دادند .نتایج پژوهش آنها حاکی از برتری شبکههای عصبی با تابع پایه شعاعی در مقابل
مدلهای رگرسیون غیرخطی بود .ضرایب تعیین شبکه عصبی تابع پایه شعاعی و پرسپترون چندالیه
بهترتیب برابر  0/980و  0/975بود .اما مدل گومپرتز با ضریب تعیین  0/978عملکردی بهتر از شبکه
عصبی پرسپترون چند الیه داشت .روش و همکاران ( )2006دو روش مدلسازی توسط رگرسیون
غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی را با هم مقایسه کردند و نتیجه گرفتند که شایستگی شبکه عصبی
مصنوعی در مدلسازی رشد در جوجههای گوشتی بهتر از مدل گومپرتز است.
از لحاظ مقایسه مدلهای رگرسیون غیرخطی ،نتیجه پژوهش حاضر با گزارش بحرینی بهزادی و
همکاران ( )2014که از مدل برودی بهعنوان بهترین مدل رشد غیرخطی توصیفکننده رشد در گوسفند
بلوچی نام برده بودند مطابقت دارد .این محققین از مدلهای ونبرتاالنفی ،گومپرتز ،برودی ،لجستیک
و ریچاردز در تشریح رشد در گوسفند بلوچی استفاده کردند و نتیجه گرفتند که مدل مختلط برودی
بهتر از مدل ثابت برودی قادر به برازش دادههای وزن میباشد .بطاعی و لیروی ( )1998نیز از مدل
برودی در توصیف رشد در گوسفند مهربان استفاده کردند .برخی از محققین دیگر نیز مدل برودی را
بهعنوان بهترین مدل رشد غیرخطی توصیف کننده رشد در پژوهش خود معرفی کردند (بیلگین و
اسنبوگا2003 ،؛ بیلگین و همکاران2004 ،؛ گبانگبوچه و همکاران2008 ،؛ داسیلوا و همکاران.)2012 ،
اماناله و همکاران ( )2013در پژوهش خود در گوسفندان پاکستانی گزارش کردند که مدلهای برودی
و ونبرتاالنفی بهعنوان بهترین مدلهای توصیف کننده رشد بودند .ساقی و همکاران ( )2012از مدل
گومپرتز جهت توصیف منحنی رشد در گوسفند بلوچی استفاده کردند .در برخی گزارشهای دیگر نیز
مدل گومپرتز بهعنوان مناسبترین مدل رشد ارائه شده است (توپال و همکاران2004 ،؛ تکل و
همکاران2005 ،؛ سرمنتو و همکاران2006 ،؛ لمب و همکاران2006 ،؛ ایدوران و همکاران2008 ،؛
مالحادو و همکاران2009 ،؛ کسکین و همکاران2009 ،؛ کوم و همکاران .)2010 ،تکل و همکاران
( )2005گزارش کردند که گومپرتز و لجستیک بهترین مدلهای توصیفکننده رشد در برههای نر
آواسی بودند .کسکین و همکاران ( )2009نتیجهگیری کردند که مدلهای درجه دوم و گومپرتز بهترین
برازش را با دادههای رشد در برههای کنیامرینو داشتند .کوم و همکاران ( )2010در مطالعه منحنی رشد
در برههای ماده نوردوز بیان کردند که از مدل رشد گومپرتز میتوان در تنظیم رژیم تغذیهای و کاهش
مشکالت مدیریتی گله موردنظر استفاده کرد .آیتکین و ذولکدیر ( )2013دو مدل گومپرتز و لجستیک
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را جهت توصیف رشد قابل قبول ارزیابی کرده و بیان نمودند که از نتایج میتوان در امر مدیریت گله
جهت مدیریت امور پرورشی و نیز استراتژیهای تغذیهای استفاده کرد .در پژوهش تاریک و همکاران
( )2013مدل مورگان -مرسر -فولدین در توصیف رشد در گوسفندان بلوچستان پاکستان تعیین شد.
مدلهای ونبرتاالنفی و ویبول پس از مدل مورگان -مرسر -فولدین بهترین توصیف رشد را داشتند.
نتایج پژوهش واحد و همکاران ( )2011نشان داد که از مدلهای برودی و گومپرتز میتوان در
توصیف منحنی رشد در بز بیتال استفاده کرد .مالحادو و همکاران ( )2008از مدل ونبرتاالنفی و
اولیویرا و همکاران ( )2009از مدل لجستیک بهعنوان بهترین مدل توصیفکننده رشد در بز آنگلو-
نوبیان نام بردند .گزارشهای محققین مختلف اشاره بهاین موضوع دارد که یک تابع رشد ممکن است
نتایج مختلفی را بر حسبنژاد و جمعیت مورد بررسی ارائه دهد و مدلسازی رشد را باید برای هر گله
مجزا انجام داد.
برآورد پارامترهای مدلهای رشد غیرخطی و ضرایب همبستگی بین آنها در جدول  4ارائه شده
است.
جدول  -4پارامترهای مدلهای رشد غيرخطی و ضرائب همبستگی بين آنها.




همبستگی

پارامتر
مدل

A

B

k

rAB

rAk

rBk

نمایی منفی

60/94

-

0/007

-

-0/92

-

برودی

65/98

0/94

0/005

-0/15

-0/95

0/32

ونبرتاالنفی

58/26

0/54

0/01

-0/18

-0/84

0/53

گومپرتز

56/57

2/20

0/012

-0/15

-0/78

0/59

لجستیک

54/06

5/93

0/018

-0/07

-0/61

0/69

ریچاردز

56/57

-0/00003

0/012

-

-0/78

-

 = Aوزن بلوغ؛  = Bثابت انتگرالگیری؛  = kنرخ بلوغ

پارامتر وزن بلوغ برآوردی از وزن مجانبی است و در مطالعات مربوط به منحنی رشد بهصورت
وزن در هنگام بلوغ تفسیر میشود .وزن بلوغ بهصورت متوسط اندازه بدن در هنگام بلوغ ،صرفنظر از
تغییرات کوتاهمدت در اندازه بدن قابل تفسیر است .این تغییرات کوتاهمدت ناشی از اثرات محیطی
مربوط به شرایط آب و هوایی و تغذیه میتواند باشد (فیتزوق .)1976 ،تعریف یک وزن بلوغ مناسب
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نیز بسیار بحث برانگیز است زیرا این صفت به عواملی مانند گونه و نژاد دام مورد بررسی ،روش
انتخاب افراد در گله ،سیستم مدیریتی هر گله و شرایط محیطی وابسته است .همانطور که انتظار بود
وزن بلوغ مربوط به مناسبترین مدل غیرخطی یعنی برودی در پژوهش حاضر نسبت به گزارش
بحرینی بهزادی و همکاران ( )2014بزرگتر بود .این حالت بهاین دلیل میتواند باشد که گوسفند
لریبختیاری جثهای بزرگتر از گوسفند بلوچی دارد .همچنین برنامه ارزیابی ژنتیکی گوسفند
لریبختیاری ایستگاه پرورش و اصالحنژاد شولی شهرکرد نیز بر افزایش وزن بدن متمرکز است .پارامتر
نرخ بلوغ سرعت رشد تا رسیدن به وزن بلوغ را تعیین میکند .در شرایط داشتن وزن اولیه مشابه،
حیوانات با نرخ بلوغ باالتر نسبت به حیوانات با نرخ بلوغ کمتر دارای زمان بلوغ زودتر هستند .ارتباط
بیولوژیکی مهمی بین پارامترهای وزن بلوغ و نرخ بلوغ در مدلهای منحنی رشد وجود دارد .رابطه
منفی بین این دو پارامتر نشان دهنده این است که دامهای با وزن بلوغ کمتر زودتر نیز بالغ خواهند
شد .بهعبارت دیگر حیوانات با وزن بلوغ باال بهطور کلی نرخ رشد پایینتری نسبت به حیوانات با وزن
بلوغ کمتر دارند (داسیلوا و همکاران .)2012 ،در پژوهش حاضر همبستگی بین پارامترهای وزن بلوغ
و نرخ بلوغ در هر شش مدل رشد غیرخطی ،منفی بهدست آمد .برآورد همبستگی منفی بین پارامترهای
وزن بلوغ و نرخ بلوغ در مدلهای رشد غیرخطی مورد استفاده با نتایج سایر محققین مطابقت دارد
(بطاعی و لیروی1996 ،؛ مکمانوس و همکاران2003 ،؛ سرمنتو و همکاران2006 ،؛ مالحادو و
همکاران 2008 ،و 2009؛ بحرینی بهزادی و همکاران .)2014 ،بحرینی بهزادی و همکاران ()2014
همبستگی بین پارامترهای وزن بلوغ و نرخ بلوغ را در گوسفندان بلوچی ایستگاه اصالح نژاد عباسآباد
مشهد و در پنج مدل غیرخطی برودی ،لجستیک ،ونبرتاالنفی ،ریچاردز و گومپرتز در جنس نر و ماده
را بهترتیب 0-/63 ،-0/63 ،-0/91 ،-0/92؛  -0/75 ،-0/75 ،-0/79 ،-0/80و  -0/75 ،-0/75گزارش
کردند.
با توجه به اینکه مدل برودی بهعنوان بهترین مدل غیرخطی توصیف کننده رشد در پژوهش
حاضر انتخاب شد لذا عوامل محیطی مؤثر بر پارامترهای این مدل رشد نیز تعیین شد .اثرات معنیدار
عوامل محیطی ،میانگین حداقل مربعات و خطای معیار پارامترهای منحنی رشد برودی به تفکیک
جنس بره و نوع تولد در جدول  5نشان داده شده است .بهعلت تعداد زیاد سطوح عوامل سن مادر و
سال تولد ،میانگین حداقل مربعات این عوامل در جدول ارائه نشده است .جنس بره بر تمام
پارامترهای منحنی رشد برودی اثر معنیداری ( )P<0/01داشت .برههای نر نسبت به برههای ماده در
وزن بلوغ مجانبی برآورد شده  17/75کیلوگرم برتری داشتند .باالتر بودن وزن بدن در جنس نر را
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میتوان ناشی از عوامل فیزیولوژیکی مانند هورمونهای مسئول رشد دانست .وجود تفاوت معنیدار در
صفت وزن بلوغ برههای نر و ماده توسط محققین دیگر نیز گزارش شده است (بطاعی و لیروی،
1996؛ مکمانوس و همکاران2003 ،؛ سرمنتو و همکاران .)2006 ،مالحادو و همکاران ()2009
گزارش کردند که بهطور غیرمنتظرهای جنس بره اثر معنیداری بر وزن بلوغ مجانبی سه گروه ژنتیکی
مورد مطالعه شامل آمیختههای گوسفند نژاد دورپر و سه نژاد گوسفند برزیلی نداشته است .مالحادو و
همکاران ( )2008نیز تأثیر غیرمعنیدار جنس بره بر وزن بلوغ مجانبی را در تحقیق خود روی برههای
آمیخته سانتااینس -تکسل گزارش کردند .تأثیر جنسیت بر نرخ بلوغ توسط تعدادی از محققین گزارش
شده است (بطاعی و لیروی1996 ،؛ مکمانوس و همکاران2003 ،؛ سرمنتو و همکاران .)2006 ،ولی
مالحادو و همکاران ( )2008در تحقیق خود روی برههای آمیخته سانتااینس -تکسل دریافتند که جنس
بره اثر غیرمعنیدار بر نرخ بلوغ دارد.
جدول  -5اثرات معنیدار عوامل محيطی و ميانگين حداقل مربعات پارامترهای منحنی رشد برودی به تفکيک جنس
بره و نوع تولد.
منابع تغییر

وزن بلوغ

ثابت انتگرال گيری

نرخ بلوغ

جنس:

***

***

***

نر

71/34 ± 1/06

0/969 ± 0/01

0/006 ± 0/00

ماده

53/59 ± 1/05

0/945 ± 0/01

0/007 ± 0/00

نوع تولد:

ns

***

***

یک قلو

62/81a ± 0/70

0/938a ± 0/01

0/008a ± 0/00

دو قلو

63/61 ± 0/79

0/962 ± 0/01

0/006 ± 0/00

سه قلو

60/98 ± 2/43

0/972 ± 0/02

0/005 ± 0/00

سن مادر:

غير معنیدار

غير معنیدار

*

سال تولد:

***

***

***

میانگین کل:

61/46

0/939

0/007

a

b

a
a

a

b

b

ab

a

b

b
b

*= معنیداری در سطح 0/05؛ ***= خیلی معنیدار یا معنیداری در سطح 0/001
میانگینهای داخل هر گروه ،بهجز آنهاییکه دارای حروف مشابه هستند از لحاظ آماری با هم اختالف معنیدار دارند.

اثر سال تولد نیز برکلیه پارامترهای مورد بررسی معنیدار ( )P<0/01بود .چنین تأثیری میتواند
نقش شرایط محیطی بر عملکرد گوسفندان را نشان دهد .با توجه به اینکه میزان علوفه مرتع یکی از
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مؤثرترین عوامل در تغذیه گوسفندان است ،معنیدار شدن عامل سال دور از انتظار نیست .دلیل این امر
شرایط آب و هوایی ،میزان بارندگی سالیانه و در نتیجه وضعیت علوفه مرتع در سالهای مختلف
میباشد .اثر معنیدار سال تولد بر وزن بلوغ در نژادهای مختلف گوسفند گزارش شده است
(استوبارت و همکاران1986 ،؛ پیچفورد و همکاران1993 ،؛ بطاعی و لیروی1996 ،؛ آبگاز و همکاران،
 .)2010مالحادو و همکاران ( )2009گزارش کردند که سال تولد اثر معنیداری بر نرخ بلوغ داشته
است .سن مادر فقط در سطح معنیداری  5درصد بر نرخ بلوغ اثر داشت و تأثیر معنیداری بر وزن
بلوغ و ثابت انتگرالگیری نداشت .استوبارت و همکاران ( )1986اثر سن مادر بر وزن بلوغ مجانبی را
بسیار معنیدار گزارش کردند .بطاعی و لیروی ( )1998نیز گزارش کردند که سن مادر فقط بر ثابت
انتگرالگیری تأثیر معنیدار داشته است .نوع تولد تأثیر معنیداری بر پارامتر وزن بلوغ مجانبی نداشت
ولی اثر معنیداری روی پارامترهای ثابت انتگرالگیری و نرخ بلوغ داشت .وجود اثر معنیدار نوع تولد
بر نرخ بلوغ توسط تعدادی از محققین گزارش شده است (پیچفورد و همکاران1993 ،؛ بطاعی و
لیروی1998 ،؛ اونال و همکاران.)2006 ،
بهطور کلی ،در جنبههای مختلفی از مدیریت دامهای نوع گوشتی مانند گوسفند و گاو گوشتی ،در
طراحی برنامههای غذایی و تعیین سن کشتار مناسب ،در ارزیابی اثر انتخاب روی پارامترهای منحنی
رشد و وزن در سنی خاص ،از منحنیهای رشد میتوان استفاده کرد (بالسکو و گومز.)1993 ،
اطالعات مربوط به الگوی رشد دامها یکی از موارد ضروری در ایستگاههای پرورش و اصالحنژاد دام
است که برای تعیین طرحهای تغذیهای و مدیریتی و طراحی استراتژیهای اصالح نژادی جهت بهبود
فرایند رشد قابل استفاده است (لمب و همکاران .)2006 ،در انجام انتخاب برای ایجاد تغییر در الگوی
رشد دامها ،مدلسازی منحنی رشد ابزاری ضروری است .توسعه مدلهای رشد میتواند اطالعات
مفیدی راجع به وزن بلوغ و نرخ رشد دام فراهم کند .همچنین برای پیشبینی وزن زنده در سنین باالتر
از رکوردهای وزن زنده سنین پائینتر نیز میتوان از این مدلها استفاده کرد .همانطور که نتایج این
پژوهش نشان داد ،تفاوتهایی بین نتایج حاصل از این پژوهش و مطالعات دیگر هم از نظر تعیین
مناسبترین مدل و هم در تعیین پارامترها وجود دارد که بهدلیل استفاده از نژادهای گوسفند مختلف و
همچنین اثر عوامل ژنتیکی و محیطی و فواصل مختلف اندازهگیری دادهها میباشد .نکته حایز اهمیت
در پژوهش حاضر نتایج قابل قبولی است که مدل برودی در رابطه با توصیف رشد و تعیین رابطه
وزن -سن در گوسفند لریبختیاری در اختیار ما قرار داد .این اطالعات به ما اجازه خواهد داد ،در
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مواردی مانند عملکرد دام ،سن کشتار و تنظیم رژیم غذایی و در کل تصمیمات مدیریتی بتوان از این
نتایج استفاده کرد .مدل رگرسیون چندجملهای درجه سه نسبت به مدل رگرسیون چندجملهای درجه
دو برازش بهتری از منحنی رشد را داشت .در این زمینه این نکته را میتوان خاطر نشان کرد که در
صورت استفاده از مدلهای رگرسیون تصادفی در برآورد و آنالیز پارامترهای ژنتیکی صفات وزن بدن
بهتر این است از مدل چندجملهای درجه سه بهعنوان رگرسیون ثابت استفاده کرد .به هر حال
پارامترهای برآورد شده در یک مدل رشد خطی از لحاظ بیولوژیکی قابل تفسیر نیستند .بنابراین
بهکارگیری مدلهای غیرخطی در آنالیز رشد بهعلت ارائه پارامترهایی که از نظر بیولوژیکی قابل تفسیر
هستند خصوصاً در مطالعات ژنتیکی رشد ،قابل توصیه است .شبکه عصبی مصنوعی نیز نتیجه قابل
قبولی در زمینه برازش رشد داشت ولی نداشتن پارامتر دارای مفهوم بیولوژیکی نیز از عیوب این روش
برازش منحنی رشد است .این موضوع میتواند اهمیت و کاربرد این روش را در ارتباط با مدلسازی
رشد کاهش دهد .در این مطالعه بین تمام مدلهای غیرخطی ،برودی بهترین برازش را داشت .بنابراین
برای مطالعات آینده جهت برآورد پارامترهای ژنتیکی متغیرهای رشد در ایستگاه اصالحنژاد شولی
شهرستان شهرکرد ،مدل برودی توصیه میشود .مطالعات بیشتری در گوسفند لریبختیاری برای
بررسی خصوصیات منحنی رشد تا سن بلوغ مورد نیاز است .لذا برای این منظور پیشنهاد میشود که
رکوردگیری وزن بدن تا سنین باالتر ادامه یابد .زیرا یکی از پارامترهای مهم در مدلهای منحنی رشد،
وزن بلوغ است که برای برآورد آن بهتر است که رکوردهای تا سن بلوغ دامها در اختیار باشد .در
جهت توسعه یک برنامه اصالحنژادی مناسب در راستای افزایش رشد گوسفند لریبختیاری پیشنهاد
میشود که از پارامترهای منحنی رشد در انجام انتخاب و در راستای بهبود ژنتیکی این نژاد در ایستگاه
اصالحنژاد شولی شهرکرد استفاده شود.
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Abstract
The aim of this study was to compare different nonlinear and linear regression
models and artificial neural network (ANN) for fitting of growth curve in Lori–
Bakhtiari sheep breed. Six nonlinear regression models of Negative Exponential,
Brody, von Bertalanffy, Gompertz, Logistic and Richards, and two linear
regression models of second and third degree polynomial functions along with
ANN were used. In total 29517 body weight records of 6320 lambs collected from
birth to yearling were analyzed. The data were collected at the Breeding Station of
Lori-Bakhtiari sheep in Shahrekord, Iran. The comparison of the models was
carried out using coefficient of determination (R2), error mean square (MSE) mean
absolute deviation (MAD) and mean absolute percentage error (MAPE) values. All
models investigated in the current study fitted the growth data well in Lori–
Bakhtiari sheep, according to different goodness of fit criteria. The results
indicated that ANN model generated better growth curve fitting of Lori-Bakhtiari
sheep than linear and nonlinear growth models and could be used an as alternative
method for growth modeling. Regarding the whole models, the artificial neural
network was found to be statistically most appropriate model followed by Brody,
third degree polynomial, second degree polynomial, Von Bertalanffy, Gompertz,
Richards, Logistic and negative exponential growth models, respectively.
However, non-linear growth models used to describe the growth will be applicable
than the linear models and artificial neural networks. The nonlinear growth models
can summarize the growth phenomena in terms of several parameters, with
biological interpretation. Among the nonlinear and linear models, the Brody and
third degree polynomial functions were better than other models. Negative
correlations between the A and k parameters were obtained in all six nonlinear
1
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growth models in this study indicated that the sheep with smaller mature weight
will be maturing faster. The analysis of variance on the Brody growth curve
parameters showed that year of birth and sex significantly influenced (P<0.01) all
growth curve parameters. Age of dam had only a significant effect (P<0.05) on k
value and did not contribute to differences in A and B values. Type of birth had
significant effect (P<0.01) in the B and k values and did not influence on the A
value. The results of this study suggest that the most appropriate growth model of
Brody can help in the determination of management problems, regulation of
feeding programs, and determination of optimum slaughtering age at the LoriBakhtiari sheep breeding station.
Keywords: Artificial neural network, Lori–Bakhtiari sheep, Growth model
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